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Jorge Costa
corrosivo
Jorge Costa apresenta lista própria para eleição
de delegados ao Congresso Nacional do PS.
Iniciativa, diz, é “grito de revolta” contra
“donos do partido”, que nos últimos anos
têm posto na “lama” a “alma socialista”.
Pág. 15

25 de Abril
com coro crítico

A sala da Assembleia Municipal foi palco
da sessão comemorativa do 25 de Abril,
assinalando o 44.º aniversário.
Da esquerda à direita os discursos
percorreram “caminhos” diferentes para chegar
ao mesmo “destino” de um Abril por cumprir.
Pág. 4
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Associação 1.º de Maio celebra 52.º aniversário
com novo relvado sintético
A Associação Cultural,
Desportiva e Social 1.º de
Maio (ACDS) , de Requião,
inaugurou ontem, terça-feira,
o seu novo relvado sintético.
A cerimónia, ao início da tarde, foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão,
Paulo Cunha, e do vereador
do Desporto, Mário Passos.
Esta inauguração surge
no âmbito das comemora-

ções do 52.º aniversário da
associação. A beneficiação
do complexo desportivo
passou pela colocação do
relvado sintético, que era
uma ambição antiga da coletividade e concretizou-se por
via de uma comparticipação
financeira municipal no valor
de 24 mil euros.
O apoio à colocação de
relvados sintéticos no concelho tem sido uma das apos-

tas da autarquia famalicense
que tem vindo a desenvolver um Plano Municipal de
Apoio ao Arrelvamento de
Campos de Futebol. Apesar
de obrigarem a consideráveis investimentos iniciais, a
Câmara considera que são
“uma opção válida do ponto
de vista do custo-benefício,
por se verificar reduzido
custo de manutenção e um
longo período de vida útil”.

Por outro lado, esta solução
permite uma elevada carga
de utilização, facultando a
realização de mais treinos e
mais jogos em menos tempo,
logo o aumento da capacidade de oferta para a prática
desportiva. Refira-se que a
ACDS 1.º de Maio participa
no Campeonato Concelhio
de Futebol de cinco organizado pela AFSA.
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Colheita de Sangue
na CIOR
A Associação de Dadores de Sangue de Famalicão
promove, no próximo dian 9 de Maio, uma colheita de sangue na Escola Profissional CIOR. A acção, aberta à população em geral, será realizada entre as 09h00 e as 12h30
pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação
(IPST).

Edifício Sintra, em Calendário:
Esta é a vista do primeiro piso do edifício...
O mato cresce, cresce, cresce... Os moradores queixam-se,
queixam-se, queixam-se, desde 2017, a toda e mais alguma
entidade, local e menos local, e nada... Mas o mato continua a
crescer, entrando pelo edifício dentro e servindo de abrigo a tudo
quanto é bicharada indesejada... Alguém ponha mão nisto!
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Apresentação decorre este sábado, no Museu Bernardino Machado

Festival de Cinema Ymotion com honras
de elenco de luxo

Paulo Pires, Tiago Teotónio Pereira, José Mata,
Joana de Verona, Ana Rita
Clara, Miguel Costa, Isabel Figueira, Bruna Quintas
e Rui Pedro Tendinha são
algumas das presenças já
confirmadas para a cerimónia de lançamento do Ymotion - Festival de Cinema Jovem de Famalicão, que terá
lugar no próximo sábado. A
iniciativa contará ainda com
uma visita guiada à exposição de fotografia “Retratos
Cinematográficos” e que
terminará com uma DJ Battle protagonizada por alguns
dos convidados.
A celebrizar esta edição
de 2018, uma outra novidade
há a acrescentar, O filme “Linhas de Sangue”, que estreia
a 26 de julho nas salas de
cinema nacionais, irá revelar as primeiras imagens em
Vila Nova de Famalicão. A
apresentação do novo filme
de Manuel Pureza e Sérgio
Graciano será um dos pontos altos do lançamento da
quarta edição do Ymotion –
Festival de Cinema Jovem

de Famalicão, que decorrerá
no Museu Bernardino Machado, a partir das 22h00,
com a presença de conhecidos nomes da televisão e do
cinema portugueses.
Sobre esta nova edição
do Ymotion, que volta a distinguir as melhores curtas
metragens produzidas por
jovens portugueses entre
os 12 e os 35 anos, refira-se que há alterações nas
categorias a concurso e um
reforço no valor dos prémios
atribuídos.
Serão então atribuídos os
seguintes prémios: “Grande
Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2500 euros
(em vez de 1000); “Prémio
Escolas Secundárias”, no
valor de 850 euros (em vez
de 500); “Prémio Público”,
no valor de 350 euros (em
vez de 150); “Prémio Melhor
Animação”, no valor de 600
euros (em vez de 150); e prémios para “Melhor Ator/Atriz”
(Novo), “Melhor Direção
Fotografia”, “Melhor Banda
Sonora Original”, no valor de
250 euros (em vez de 150).

O período de inscrição e
submissão dos filmes a concurso decorrerá entre maio e
outubro deste ano. A gala de
entrega de prémios do Ymotion está agendada para o
dia 10 de novembro, na Casa
das Artes de Vila Nova de
Famalicão.
Integram o painel de jurados o argumentista Tiago R.
Santos, os jornalistas Maria
João Rosa e Tiago Fernando
Alves, a atriz Teresa Tavares
e o realizador Fernando Vendrell.

Esclarecimento
sobre a manifestação
na Extensão de Saúde de Fradelos
ocorrida no dia 27-04-2015:
Cinco dos manifestantes, nomeadamente Rosângela Aparecida, Ana Maria Lemos Fernandes Tão Cirne, Maria Fernanda da Costa Campos, Ana Maria da Silva Furtado e Manuel Fernando da Silva Cruz, vêm a público esclarecer que houve conciliação entre eles e
a médica Sra. Dra. Maria do Céu Moura Lourenço, tendo resultado em pedido de desculpas dos referidos arguidos à médica em sede de audiência de julgamento no Tribunal de
Vila nova de Famalicão ocorrido no dia 19-04-2018.
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Divergências políticas vincadas, na sessão comemorativa dos 44 anos do 25 de Abril

Nuno Melo ao ataque, por um futuro
com “menos impostos e mais liberdade”
Aos 44 anos do 25 de Abril, Nuno Melo recorreu à história recente do país, e a algumas opções governativas, para
salientar o quanto os ideais estão ainda por cumprir quando
“um Estado não dá o exemplo”, serve de instrumento à “corrupção que nos onera”, atropela direitos constitucionais dos
cidadãos, impõe “a maior carga fiscal dos últimos 25 anos”, e
presta serviços mínimos em matéria assistencial, nomeadamente, na área da saúde.
O presidente da Assembleia Municipal (AM), que na passada quarta-feira se reuniu para a tradicional sessão comemorativa da Revolução dos Cravos, dirigiu-se ao plenário de
matriz democrata-cristã ao peito, para sublinhar que celebrar
Abril não pode reduzir-se a solenidades vazias de significado.
Numa altura em que o país se depara constantemente com
suspeitas de corrupção dos actores políticos, Melo colocou a
classe na equação para questionar quantos “gritaram muitas
vezes liberdade, de cravo ao peito, para usarem os cargos
em benefício próprio, impondo o sacrifício de muitos”.
De resto, o discurso do presidente da AM foi ao ataque,
na direcção do actual Governo e dos partidos que o apoiam.
Atacou a ideia de um virar de página da austeridade que não
se compagina com “a maior carga fiscal dos últimos 25 anos”.
“E a ‘troika’ já cá não está”, ironizou a propósito. Censurou
ainda um Estado que “não dá o exemplo”, em matéria de política de gestão da floresta, quando dirige multas elevadas aos
privados que não limpem as suas matas, e o próprio “deixa as
suas ao abandono”. A diferença, sublinha Nuno Melo, “é que
no Estado não há quem responda por isso”. Denunciou ainda
um Estado de serviços mínimos naquelas que deveriam ser
as suas funções essenciais, nomeadamente, na saúde. Abordou o adiamento de tratamentos que “coloca vidas em risco”,
ou um sistema que chega ao ponto de interpelar aos cidadãos
a “levarem roupa de casa”, naquilo que considera o reflexo
da sua incapacidade assistencial. Censurou ainda a “demonização do ensino particular e cooperativo”, que durante anos
prestou um serviço essencial ao país. “Interrogo-me pelo futuro da Didáxis, do Externato, das Caldinhas…”, rematou.
Com medidas mais recentes no horizonte, pronunciou-se
ainda sobre propostas de regulação do sector do arrendamento para falar em retrocesso. “Nenhum Estado tem o direito de me dizer o que posso dizer ou fazer, e muito menos
de se apropriar daquilo que é meu”, disse, referindo-se a uma
proposta que aponta para a possibilidade do Estado requisitar casas que estejam vazias com o objectivo de as integrar
no mercado de arrendamento. Mantê-las vazias é, no entender do centrista, uma decisão “legítima” que deve ser respeitada acima de tudo.
No rescaldo de uma análise política dura da actualidade
governativa, Nuno Melo deixou votos de um futuro “com menos impostos, mais liberdade e mais opção”.

Paulo Cunha censura Estado “ausente”
Nem a propósito, também
a intervenção inicial do presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão,
Paulo Cunha, se dirigiu a
“instituições que se demitem
das suas tarefas”. No dia em
que se celebraram as conquistas de um tempo novo,
apontou o dedo a um Estado
que “está cada vez mais ausente e se demite das suas
funções de governar”, temendo que este seja o “sinal

de uma tendência crescente”.
O edil, que já havia confessado a sua convicção a propósito de uma reportagem do “Povo Famalicense” sobre o caos
instalado nos serviços da Segurança Social local, referiu que
esta ausência se faz notar sobretudo em áreas como a acção
social, o desporto e a cultura. “Não foi isto que quisemos que
acontecesse. Não foi para isto que aconteceu a tal ‘manhã
libertadora’”, lamentou acerca deste “abandono de algumas

CDS: “onde estavas quando Portugal
chegou à bancarrota?”

áreas da governação”. De resto, da mesma forma que em 25
de Abril de 1974 a revolução também foi da sociedade civil,
que partilhava com os militares o mesmo ideal de um país
diferente, Paulo Cunha questionou o papel desta sociedade
civil no momento actual. “A nossa sociedade está focada?
Ou distraída?”. No entender de Paulo Cunha “está distraída”.
Convicto de que “a força da democracia não está nas instituições mas nos governados, na sociedade civil”, o autarca
apelou ao papel que cada um na inversão dessa tendência de
desaparecimento do Estado das suas funções: “cada um de
nós pode fazer, e muito, para que este Estado mude”.

BE e PCP pela Revolução inacabada
Para Ana Marcelino, do
Bloco de Esquerda (BE), “44
anos que passaram não chegaram ainda para fazer toda
a Revolução”. Fez um retrato
de desproporcionalidade na
área da saúde, onde os privados imperam sobre o serviço público, censurando que
“a saúde não pode ser um
negócio”. Lamentou ainda a
existência de um mercado
de habitação “especulativo”,
onde a regulação do governo

nacional e local é “incipiente”.
Numa altura em que se discute a regionalização, e há até
um acordo de princípios entre o PS e o PSD a propósito, a
responsável da Coordenadora Concelhia do BE aproveitou
para expressar a discordância do partido quanto à transferência de competências, sobretudo para estruturas como as Comissões de Coordenação ou Comunidades Intermunicipais,
“órgãos que ninguém elegeu”.
Daniel Sampaio, aproveitou o tempo destinado ao
PCP para fazer um diagnóstico dos últimos anos do país
e lamentar que em nome do
combate à crise “trucidaram-se direitos”. Referiu-se
aos dos trabalhadores em
concreto, mas também ao
desinvestimento em sectores
essenciais como a saúde, a
educação, a rede viária e os
transportes. “A culpa não é
apenas de um partido, mas
todos os que governaram ao longo dos anos”.

De regresso à mesma
história recente de crise, Ricardo Costa, do grupo municipal do CDS, aproveitou as
comemorações do 44.º aniversário da Revolução para
atacar o partido no Governo, lembrando que este foi o
mesmo que dirigiu o país até
à emergência de assistência
financeira: “é caso para perguntar, não onde estavas no
25 de Abril, mas onde estavas quando Portugal chegou
à bancarrota?”. Frisou que “liberdade não é dívida”, aquela
que denuncia estar novamente a crescer nesta governação
socialista, num contexto em que a carga fiscal é a maior dos
últimos 25 anos, realidade que não se reflecte, todavia, em
bons serviços públicos.
“Mais dívida é menos liberdade. Mais défice é menos
oportunidade”, sentenciou Ricardo Costa acerca do rumo da
actual solução governativa, deixando o alerta para a necessidade de “agir responsavelmente” no futuro, para que Portugal
não tenha que reviver os tempos de assistência financeira
externa.

PS: regionalização, “sonho” de Abril
“Era, é, o meu sonho de
Abril”. Foi assim que Artur
Lopes, ilustre militante do
PS local, se referiu a um dos
desígnios de Abril que não
se concretizou ainda: o da
regionalização. Convicto de
que “descentralizar é tornar
mais eficaz a gestão municipal”, o socialista vincou a
necessidade do país evoluir
para essa reforma estrutural.
De resto, deixou claro que a
sociedade civil terá sempre
um papel nas mudanças a empreender, porque “não é uma
revolução que instala uma democracia, somos todos nós”.

PSD denuncia “falência do Estado”
“Em pleno século XXI não
podemos assistir impavidamente à falência do Estado”.
As palavras foram proferidas
por Álvaro Oliveira, do PSD,
que lembrou a tragédia dos
incêndios e de cidadãos que
o Estado “deixou entregues
a si próprios”, a carga fiscal
sem precedente recente, o
défice dos serviços educativos e de saúde. Inscreve ainda a credibilização daqueles
que gerem a causa pública
como uma prioridade. “O bem público e os interesses dos
cidadãos devem ser o centro da acção política”, frisou, sugerindo legislação mais eficaz para conter as acções daqueles
que subvertem esse ideal.
Convicto de que ainda há muito por fazer para concretizar
o ideal de Abril, Álvaro Oliveira sublinhou o papel do poder
local como “motor do desenvolvimento”, contra a “tendência
centralista” que por vezes emerge.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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A II Convenção nacional LardeSonho realizou-se este mês e reuniu as suas 25 agências imobiliárias e toda
a família LardeSonho, com mais de 200 consultores imobiliários de todo o país presente num grandioso
evento que teve lugar no Hotel Montebelo Aguieira.
O evento prolongou-se por dois dias com actividades de teambuilding, canoagem no rio, vários
desafios
e palestra motivacional leccionada por Paulo Azevedo.
O CEO/ Gerente da marca Sérgio Couto Reis confessa que “ A Convenção Nacional LardeSonho é um
encontro anual que tem como objetivo celebrar as vitórias e resultados alcançados no ano de 2017 e definir
as estratégias de expansão da marca 100% nacional. Contamos abrir mais 5 agências imobiliárias LardeSonho ainda este ano”.
A gala de entrega de prémios repleta de glamour contou com a apresentação de Olívia Ortiz, Flávio Furtado e Helena Isabel e a animação do Humorista Miguel 7 Estacas e do polícia da Moda Nuno Tiago. Os
melhores consultores imobiliários e colaboradores da LardeSonho foram galardoados com taças e prémios
de viagens.
A premissa da marca LardeSonho é “Mediar o Tamanho do seu Sonho”. As melhores oportunidades, os
negócios de ocasião estão na LardeSonho!
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Presidente da Câmara entregou medalha de reconhecimento aos docentes aposentados

Famalicão cumpriu homenagem
a professores aposentados

“A docência é uma tarefa
basilar e essencial e temos
que continuar a fazer de
tudo para que seja encarada como uma função nobre
e para que continue a ser
uma atividade querida e de-

sejada”. Foi com estas palavras que o presidente da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Paulo
Cunha, acolheu no salão nobre da Assembleia Municipal
os professores que este ano

se aposentaram e foram, por
isso, homenageados, cumprindo aquela que é uma tradição de há vários anos.
A cerimónia teve lugar na
passada terça-feira, e constitui um agradecimento pelo

Alunos na FORAVE estagiam
em Espanha
Uma dezena de alunos da FORAVE
partiram, no passadio dia 21, para a
cidade de Puerto de la Cruz, em Tenerife, Espanha, para seis semanas
de estágio profissional no âmbito do
programa Erasmus+ (ação-chave 1 –
Mobilidade de alunos) -projeto“Encurtar distâncias na Europa”.
Os alunos finalizaram os seus cursos profissionais de Gestão, Técnico de Eletrónica, Automação e Comando, Técnico de
Processamento, Controlo e Qualidade Alimentar e Técnico de Manutenção Industrial, e
segundo a escola profissional irão ser acompanhados por dois professores das áreas técnicas que irão integrar os participantes, debater e redefinir, se necessário, as atividades
a realizar e o plano de estágio com os responsáveis das empresas de acolhimento e com
o estagiário, bem como assegurar-se de que tudo decorrerá de acordo com o planeado.
Com esta experiência, considera a FORAVE, “os alunos irão aplicar em contexto de
trabalho os conhecimentos adquiridos ao longo dos três anos de formação, mas também
“terão também a oportunidade de desenvolver competências transversais, interculturais e
linguísticas, a consciência de cidadania europeia e mobilidade”.

“trabalho, percurso, mas
também o resultado alcançado” pelos docentes que lecionam nas escolas do concelho, e que todos os anos,
por esta altura, a Câmara
Municipal homenageia.
Numa altura de novos
desafios para o sector da
docência, o edil famalicense
assumiu a sua preocupação
com o facto dos mais recentes estudos darem conta de
uma classe profissional envelhecida: “é preocupante
para a escola do ponto de
vista geracional, mas é sobretudo preocupante porque
denota um desinteresse pela
docência por parte dos mais
jovens”. Paulo Cunha reconhece também que a tarefa
dos professores é hoje mais
difícil, com mais barreiras e
mais dificuldades, o que, diz,
“só torna o mérito maior”.
Perante o final de ciclo
para os homenageados, o
presidente da Câmara lançou-lhes o desafio para que
“nunca deixem de ser os professores que sempre foram”.
António Pinto, de 67

anos, foi um dos dez professores do concelho que se
aposentaram no ano letivo
2016/2017 e que ontem receberam das mãos do presidente da Câmara Municipal a
medalha de reconhecimento
municipal.
Ao recordar as quase
quatro décadas que esteve
ao serviço do ensino, o ex-diretor do Agrupamento de
Escolas D. Sancho I lembrou
a enorme alteração que o
papel do professor sofreu ao
longo dos últimos anos.
“Hoje é muito mais difícil

ser professor. As circunstâncias mudaram, tivemos
que nos adaptar muito às
exigências do novo mundo
e às consequentes alterações no processo de ensino
e aprendizagem. A sociedade não dá o devido valor e o
reconhecimento que os professores merecem e por isso
é muito gratificante ver que o
município reconhece o nosso trabalho”, disse.
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Feira da Formação, Qualificação e Emprego
com mais de 400 ofertas de trabalho
Mais de 400 ofertas de
emprego estiveram disponíveis na Feira da Formação,
Qualificação e Emprego de
Vila Nova de Famalicão,
que decorreu até à passada
sexta-feira no Lago Discount, em Ribeirão. As ofertas
traduzem a oferta de três
dezenas de empresas famalicenses, onde só o sector
do agroalimentar garante
120 postos de trabalho. Para
além das disponibilidades
deste sector, a Feira disponibilizou ainda propostas nos
sectores do têxtil e do automóvel em número significativo.
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha,
visitou o certame no dia de
abertura, e sublinhou que o
evento é a melhor forma de
“cruzar as vias” da oferta formativa e das necessidades
do mercado de trabalho. “Temos aqui encontros de oferta
e de procura”, frisou a propósito, considerando que esta
é a melhor forma de evoluir
para um alinhamento. O edil
salientou, contudo, que este
é um processo de decorre

Paulo Cunha abriu o certame que se realizou no final
da semana passada

o ano todo. A Feira tem a
vantagem de permitir que
formadores e empregadores
“estejam perto uns dos outros, com contacto visual, o
que permite uma imediação
e proximidade, servindo para
que a tal oferta e procura
possam perceber que ajustes devem ser feitos”. Por
isso, salienta Paulo Cunha,
estamos perante um “casamento perfeito entre a oferta
e a procura, reunindo num
único espaço toda a oferta
formativa ao nível do ensi-

no secundário e profissional
do concelho e as empresas,
possibilitando, desta forma,
aos jovens famalicenses
uma montra da oferta existente no ensino e das necessidades profissionais da
região”.
Neste primeiro dia de Feira, o autarca visitou os vários
expositores e experimentou
algumas das ideias desenvolvidas pelos alunos famalicenses no seu percurso no
ensino profissional, mostrou-se “muito satisfeito” com

a adesão das escolas ao
evento e à mobilização que
estas estão a fazer junto dos
jovens. “Percebi que está
aqui muita massa crítica.
Está aqui uma razão, talvez
a mais principal, pela qual dizemos que o nosso concelho
é muito dinâmico”, referiu a
propósito.
Uma das empresas que
não deixou de marcar presença no certame foi a
Continental, com ofertas de
emprego na área das Engenharias Mecânica, Electrónica e de Computadores, Gestão Industrial e Informática.
António Rodrigues, administrador de uma agência de
gastronomia a operar a partir
de Ruivães, e que promove
formação certificada, adianta que o objectivo de adesão à Feira é o de “dar-nos
a conhecer ao público-alvo”.
Com uma oferta formativa
vasta no sector da gastronomia e hotelaria, a agência pretende ir ao encontro
de recursos para um sector
que considera ser de “oportunidade”. Convicto de que
a gastronomia e a hotelaria

são vias “com futuro”, António Rodrigues adianta que a
formação ao nível do secundário pode não ser um fim em
si mesmo, uma vez que há
oportunidades de progressão para o ensino superior,
numa lógica de qualificação

que considera essencial ao
sucesso profissional dos jovens que hoje têm que fazer
opções relativamente ao seu
futuro.
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES

Alunos do 12.º ano
da Didáxis com aula
de Surf e Bodyboard
O ISMAI organizou uma
aula experimental na modalidade de Surf para os
alunos do 12.º ano da Didáxis. A iniciativa foi promovida no âmbito da prática
de Ensino Supervisionada
o Núcleo de Estágio do
Mestrado de Ensino Básico e Secundário em Educação
Física. A aula realizou-se em Matosinhos, com a supervisão e orientação do Professor José Lopes e do Centro de
Formação Desportiva de Leça da Palmeira.
Com esta aula, pretendeu-se “fomentar a prática do
Surf e Bodyboard, desenvolver a eficiência dos gestos
técnicos, melhorar as capacidades físicas, promover um
estilo de vida ativo e saudável e propiciar um contacto direto com a modalidade”, refere a escola.

8

Dia a Dia - Mário Martins

O POVO FAMALICENSE

De abril aos fogos da tragédia…

A situação vivida nestes primeiros meses do ano,
em torno da preocupação com as nossas florestas, só
tem um equivalente e um paralelo com aquilo
que acontecia há cinquenta anos atrás, no tempo
das lareiras a lenha e dos fogões também a lenha
que só tinham aquelas pessoas que podiam ter.
Era a discriminação que já existia entre os utilizadores
da mesma fonte de aquecimento: ter fogão a lenha
era para as famílias mais ricas, fazer a sopa numa
lareira, às vezes de terra, num espaço a que
se chamava cozinha, era para as famílias mais pobres.
Nesses anos de carência material severa e
de miséria quase total, eram muitas vezes as crianças
que “iam ao monte à lenha” para as mães poderem
cozinhar o sempre muito pouco que havia em casa.

1. Viver Abril…
«No princípio está o desejo. É esse desejo e essa sede que
são o motor de um caminho. Se quisermos conhecer uma pessoa, devemos perguntar que sedes é que ela transporta, que
sedes nós permitimos que nos habitem. São essas sedes – que
não podem ser a sede de poder, a sede do ter, do dominar, do
consumir, da violência, mas a sede de justiça, de solidariedade,
de bem, de beleza – que são capazes de nos avizinhar do sentido da verdade da própria existência. Ignorar a nossa sede é
desconhecer-se a si próprio, é ser um estrangeiro da sua própria
vida.»
Estas palavras pertencem a José Tolentino Mendonça, o padre poeta português que foi convidado pelo Papa Francisco para
orientar o “retiro quaresmal” da “Cúria Romana”, o núcleo restrito
do Papa e dos seus colaboradores mais próximos que também
precisam de meditar e pensar para melhor agirem na defesa do
mundo e na defesa das pessoas e, entre estas, na defesa das
mais pobres, das mais vulneráveis, das que são perseguidas por
razões políticas, ideológicas ou religiosas, das que sofrem os
horrores da guerra, das que têm fome e das crianças…
Lembrei-me destas palavras no decorrer de um almoço de
comemoração do 25 de Abril, em que eu e mais duas dezenas de pessoas nos encontrámos, num restaurante localizado
junto à Sr.ª do Carmo, em Lemenhe, para conversarmos, para

descontrair um pouco, para recordar momentos agradáveis do
passado e para antever um pouco do futuro, com todas as interrogações e sombras que perturbam uma visão tranquila do
tempo que há-de vir.
Esqueci-me de dizer que o “tema” principal da meditação
proposta por Tolentino de Mendonça ao Papa girava em torno
da “sede” ou das “sedes” que podem afligir o homem. Na visão e
no sentir deste padre poeta (creio que ele já esteve na Fundação
Cupertino de Miranda, há tempos atrás, num encontro literário),
as “sedes” dos homens não podem ser «a sede de poder, a sede
do ter, do dominar, do consumir, da violência, mas a sede de
justiça, de solidariedade, de bem, de beleza.»
Haverá melhor programa do que este para celebrar o 25 de
Abril? Creio, em absoluto, que não. Se todos soubermos e quisermos fazer do 25 de Abril um tempo permanente e eterno de
justiça, de solidariedade, de bem e de beleza, teremos reunidas
todas as condições para fazer de Portugal e de Vila Nova de
Famalicão, um país e um concelho onde, de fato, é bom viver.
Cumpriremos, desta forma, os “desejos” e as “ambições” de
Abril.

2. Guerra aos incêndios…
Creio que nunca como no Inverno e no começo da Primavera deste ano de 2018, se limpou tanto mato nos montes, se
removeram tantas ervas e arbustos que rodeiam as nossas casas, se teve um cuidado tão especial com as áreas verdes que
bordejam as nossas estradas, se cuidou com tanto esmero da
limpeza geral dos montes, dos bosques e das florestas, tirando
do seu interior os restos gerados pela própria natureza e que
constituem um “rastilho” para a propagação descontrolada dos
fogos no Verão.
A situação vivida nestes primeiros meses do ano em torno da
preocupação com as nossas florestas só tem um equivalente e
um paralelo com aquilo que acontecia há cinquenta anos atrás,
no tempo das lareiras a lenha e dos fogões também a lenha que
só tinham aquelas pessoas que podiam ter. Era a discriminação
que já existia entre os utilizadores da mesma fonte aquecimento:
ter fogão a lenha era para as famílias mais ricas, fazer a sopa
numa lareira, às vezes de terra, num espaço a que se chamava
cozinha, era para as famílias mais pobres.
Nesses anos de carência material severa e de miséria quase
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total, eram muitas vezes as crianças que “iam ao monte à lenha”
para as mães poderem cozinhar o pouco que havia em casa.
Apanhavam lenha e “pruma”, enquanto olhavam por uma cabra
ou por uma ovelha que o monte também alimentava. Porque o
monte ou o bosque eram fonte de alimento e fonte de energia,
estavam sempre limpos e não havia incêndios. A pobreza tinha
destas contradições: ajudava a limpar, prevenindo os incêndios,
à custa de trabalho infantil que, de qualquer forma, se executava
com muita alegria!
Hoje, “regressámos todos ao monte” por outras razões e é
importante salientar o papel que tiveram neste “regresso” António Costa e o seu Governo. Ao insistirem, como insistiram, nos
vários projetos de limpeza das nossas florestas, fazendo deste
movimento uma causa nacional, estão no caminho certo para
evitar novas tragédias como as do Verão passado. Numa sociedade democrática avançada e consciente das suas obrigações,
a limpeza das florestas nem precisaria do envolvimento do Governo. Mas nós somos o que somos, no nosso País e no nosso
Concelho. Talvez, no futuro, longe ainda, tudo se torne diferente.
O 25 de Abril – consciente, adulto e de cidadania forte e atuante – ainda não chegou aos nossos montes…

3. Especialistas que são um horror…
Assistimos todos os dias, através dos mais diferentes meios
de comunicação social, a todo o tipo de comentários sobre as
causas dos incêndios florestais do Verão passado.
Foi assim que assisti em direto ao comentário de um dito especialista em fogos florestais e rurais que, com a maior naturalidade e displicência do mundo se “atreveu” a dizer que “não
adiantava nada” limpar o mato e as árvores e arbustos silvestres
que estão à volta das casas porque as “faúlhas” vêm de longe e
são elas que “pegam o fogo” às casas!
Isso pode, evidentemente, acontecer, mas o problema maior
não reside aí! Pelo contrário. É consequência da falta de limpeza existente ao redor das casas. Quem assim fala, sendo “especialista”, não percebe nada daquilo que aconteceu e que agora
se pretende evitar que volte a acontecer!
Por vezes, andamos – nós todos – a pagar chorudas “avenças” a quem não tem mais que nos dizer senão asneiras e que
fala apenas para não estar calado!...
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Preston e Pamplona são outras das cidades
que integram projecto transnacional

Famalicão integra
programa europeu
sobre desenvolvimento
urbano sustentável
A cidade de Vila Nova de
Famalicão integra o grupo
das cinco de Portugal e 75 da
Europa que foram inseridas
no programa europeu Urbact
que promove a cooperação,
aprendizagem e a troca de
experiências na promoção
do desenvolvimento urbano
sustentável.
A novidade é avançada
pela Câmara Municipal em
nota de imprensa. Segundo esta o projecto parte de
25 redes desenvolvidas no
espaço europeu, cada uma
composta por três cidades,
que interagem entre si à volta de uma reconhecida boa
prática europeia na perspetiva da sua transferência para
um novo contexto urbano,
através da troca de experiências, do aprofundamento do
conhecimento entre cidades
e da adaptação dos projetos
reconhecidos e das respetivas metodologias.
A cidade de Vila Nova
de Famalicão integra a rede
“Making Spend Matter” com
Preston, de Inglaterra, e com
Pamplona, de Espanha, que
procura quantificar e orientar o impacto das compras e
aquisições efetuadas pelas
grandes instituições (públicas e privadas) para benefício económico, social e
ambiental, para a economia
local e para os seus cidadãos. Na prática Famalicão
vai testar a boa prática de
Preston que, em conjunto
com várias instituições locais, iniciou em 2013 este
projeto que identificará como
os seus recursos financeiros
podem ser aproveitados de
uma forma mais eficaz.
Para o presidente da
Câmara Municipal, Paulo

Cunha, o projecto catapulta
o município para uma abertura “à partilha de experiências e à aprendizagem e
crescimento coletivo à escala europeia”. E acrescenta:
“as cidades e regiões da Europa têm tudo a ganhar com
o estreitarem relações de cooperação institucional tendo
em vista o desenvolvimento
de soluções comuns em torno de desafios urbanos contemporâneos”.
A primeira reunião de trabalho, que formaliza o arranque do projeto, irá decorrer
em Pamplona já no próximo
dia 9 de maio. O processo
desenvolve-se em duas fases. A primeira decorre durante cerca de 6 meses e
inclui a conceção do Plano
de Ação da Rede de Transferência. Na segunda fase,
com duração de cerca de um
ano, proceder-se-á à implementação do plano de ação
em cada uma das cidades.
Lançado pela Comissão
Europeia no contexto do ciclo 2014-2020, o programa
promove e financia a constituição de redes temáticas
de cidades que trabalhem
no desenvolvimento de so-

luções comuns para os desafios urbanos contemporâneos, reafirmando a sua
posição chave face à complexidade crescente das mudanças societárias.
A boa prática que vai ser
adotada experimentalmente
por Vila Nova de Famalicão
enquadra-se nos princípios
do URBACT, programa que
procura acrescentar valor
às gestão da cidade ajudando a criar mais riqueza na
economia local, reduzindo a
pobreza e a exclusão social
e criando maiores oportunidades de emprego e novos
investimentos com os orçamentos disponíveis. Por
outro lado, existem preocupações ambientais transversais para diminuir a pegada
ecológica e garantir sustentabilidade ambiental.
Refira-se que as redes foram aprovadas pelo Comité
de Monitorização URBACT
e pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional,
contando com um orçamento
total estimado da Fase 1 da
ordem dos 75.297,5 euros,
dos quais 62.776,63 são cofinanciados.

Festa da Francesinha
em Vale S. Cosme
A Comissão de Festas em honra de S. Bento 2018, de Vale S.
Cosme, vão levar a cabo mais uma
iniciativa de angariação de fundos
para as Festas, que se realizam
no próximo mês de julho. Trata-se
da Festa da Francesinha, que tem
lugar no próximo sábado, dia 5 de
Maio.
Para além da tradicional francesinha, a organização garante que existem outros pratos,
que todos podem provar e levar para casa. A Comissão de Festas convida a população a
juntar-se a esta festa, e a colaborar com umas das maiores Romarias do Minho.
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Câmara premeia melhores
alunos da Lusíada
Os três melhores alunos
da Universidade Lusíada de
Famalicão vão ser distinguidos pela Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão
com um prémio de mil euros
cada. A medida foi aprovada
na passada quinta-feira, na
reunião do executivo municipal e insere-se na atribuição dos prémios intitulados
“Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão” que reconhecem anualmente os
melhores alunos do ensino
superior famalicense, das
universidades Lusíada e da
Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CESPU.
Miguel Ângelo Ferreira,
do curso de Arquitetura, Filipa Mendes de Ciências Empresariais e Luís Miguel Marinho de Engenharia serão
reconhecidos pelo seu mérito, na sessão solene do Dia
da Universidade Lusíada,
que decorre durante o mês
de maio. Por sua vez, os prémios aos melhores alunos da
CESPU são entregues habitualmente no mês de novembro, no dia da universidade.

A medida municipal de
apoio ao ensino superior arrancou há quase dez anos,
em 2009, distinguindo inicialmente o melhor aluno do
curso de arquitetura, com um
prémio de 500 euros. Entretanto, o apoio foi alargado
aos vários cursos das duas
universidades presentes na
cidade, passando para o dobro.
Para o presidente da
Câmara Municipal, Paulo
Cunha, trata-se de “apoio
fundamentais para os jovens
e para as centenas de famílias beneficiadas. O sucesso

educativo dos jovens é muito
importante para o futuro do
nosso concelho”.
Para além deste apoio,
em concreto, a autarquia atribui também anualmente as
bolsas de estudo aos jovens
famalicenses que frequentam o ensino superior. Este
ano, o município investiu
cerca de 180 mil euros, em
273 jovens com os apoios a
oscilarem entre os 500 euros
e os 1100 euros.

OPINIÃO, por Hélder Pereira, Deputado do CDS na Assembleia Municipal

A importância actual
do 25 de Abril!
Comemorou-se na passada quarta-feira o 44.º aniversário da revolução militar
de 25 de Abril de 1974. Nesta
data comemora-se não só a
queda do estado novo e o
consequente fim de umaguerra colonial desgastante
para a nação, mas acima de
tudo o nascimento da esperança nos portugueses da
construção de um regime político democrático, assente
no respeito pelos valores da
vida humana e da liberdade
enquanto expressão máxima
de uma sociedade pluralista.
Porém, essa esperança
dos portugueses sofreu duros golpes. Os tempos que
sucederam a revolução foram difíceis, com várias tentativas de alguns em provocar desvios ideológicos aos
princípios proclamados a 25
de Abril de 1974.
Valeu ao país a coragem,
o patriotismo e a crença de
muitos homens na construção de um regime verdadeiramente democrático e de
nação independente, que
com a sua bravura, a 25 de
Novembro de 1975, puseram
cobro aos radicalismos e encontraram o rumo da soberania democrática para o país.
Volvidas mais de quatro

décadas poderíamos pensar
que os pilares da liberdade e
do estado de direito ali construídos se encontram firmes
e totalmente sedimentados.
Contudo, isso não ocorre e o
perigo é eminente.
Entre nós constitui-se, à
revelia da tradição e costume democrático, um governo
de coligação parlamentar em
que participam partidos cuja
matriz ideológica se afastou,
pelo menos ao tempo da revolução, dos verdadeiros anseios democráticos de Abril.
Mesmo assim ainda compete aos Portugueses dizer o
que querem para o seu País.
Se estão dispostos a ceder
àqueles que pretendem colocar o país no rumo do retrocesso social e económico
ou se, por sua vez, pretendem um país próspero, onde
o respeito pelos direitos fundamentais tem de constituir
ponto de ordem.
Atente-se, por exemplo,
na ideia do estado, governado pela geringonça, de impor
aos proprietários de imóveis
desocupados que os afecte
ao arrendamento para habitação. Esta medida, a avançar, constituirá provavelmente uma das violações mais
graves de que há memória

ao direito constitucionalmente protegido que é a propriedade.
Será inaceitável e certamente violador dos desígnios
de Abril um estado limitar,
através do poder legislativo,
o exercício livre e legitimo de
um direito fundamental.
Nesse sentido, importa,
mais do que nunca, chamar
ao presente o 25 de Abril de
1974, não apenas para que
os princípios que aí floresceram se consolidem e a democracia se fortaleça, mas
sobretudo para que qualquer
cidadão possa exercer livremente os seus direitos mais
elementares, sem receio de
eventuais desvarios legislativos.
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Eleição poderá acontecer já na assembleia geral de 22 de maio

Administradora da TMG Automotive deverá
ser a primeira mulher a liderar a Cotec
A famalicense Isabel Furtado, administradora executiva da TMG Automotive, de
Vale S. Cosme, deverá ser a
próxima presidente da Cotec
- Associação Empresarial
para a Inovação. A imprensa
nacional dá conta que o seu
nome será proposto na próxima assembleia da associação, agendada para 22 de
Maio. A confirmar-se a sua
eleição, Isabel Furtado será
a primeira mulher a desempenhar o cargo.
Licenciada em Economia
pela Universidade de Manchester, Isabel Furtado já
foi presidente do Conselho
Geral da Cotec, entre 2012
e 2015. A assumir a presidência sucederá a Francisco
Lacerda, eleito em meados
de 2015, e que está agora
a terminar o seu mdandato
de três anos. Isabel Furtado
será a sexta presidente da
Cotec Portugal.
Apesar de não haver ainda proposta oficial, alguma

imprensa nacional adianta
que a indicação é certa e
que a empresária famalicense até já aceitou o convite,
que terá sido, de resto, endereçado pelo próprio Francisco Lacerda.
Isabel Furtado é a administradora executiva da
TMG Automotive, empresa
de referência no sector dos
têxteis técnico e funcionais.
A empresa, que derivou do
grupo Têxtil Manuel Gonçalves (TMG) produz tecidos
para a indústria automóvel.
A empresa, que já integrou o
Roteiro Made IN da Câmara
Municipal, já atingiu os 93
milhões de euros de faturação e espera daqui a cinco
anos estar na fasquia dos
120 milhões.
Conta já com um portfólio
de clientes de luxo no que
toca ao sector automóvel. A
BMW, a Mercedes, a Porsche, a Jaguar, ou mesmo as
linhas mais acessíveis como
a Opel, a Renault ou a Peu-

geot, são parte de um todo
de produção, 98 por cento
para exportação. A primeira
vez que a empresa se desafiou ao fabrico de materiais
“macios e flexíveis” para
automóveis foi no longínquo
ano de 1971. “Um Saab Mónaco”, recordava à data da
visita do presidente da Câmara a administradora que é
já a terceira geração de líderes do grupo empresarial.
Criada em 2003, por iniciativa do então Presidente
da República, Jorge Sampaio, a Cotec conta com
mais de 340 associados.
Entre eles constam nomes
gigantes como a EDP, a
Galp, a Brisa, a Mota-Engil,
o Banco Santander Totta,
entre muitos outros que dispensma apresentações. Tem
como missão promover o
aumento da competitividade
das empresas localizadas
em Portugal, através do desenvolvimento e difusão de
uma cultura e de uma prática

de inovação, bem como do
conhecimento residente no
país. Os eixos estratégicos
estão orientados para Promover uma cultura de inovação como fonte essencial da
competitividade empresarial;
Potenciar a prática da inovação por todos os agentes
do Sistema Nacional de Inovação (SNI); Influenciar as
orientações estratégicas dos
Sistemas Nacional e Europeu de Inovação (SNI e SEI);
e para Remover barreiras de
contexto à inovação.
Enquanto
associação
sem fins lucrativos, actua no
quadro europeu com associações congéneres COTEC
Espanha e COTEC Itália,
que contam igualmente com
os respectivos chefes de
estado como Presidentes
Honorários e seus principais
impulsionadores.

SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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Pela primeira vez em Famalicão

Clara Haddad no
“Hoje há histórias na cidade”
Clara Hadad, escritora
e narradora profissional de
histórias, vai fazer as honras
de abertura da 4.ª edição do
“Hoje há histórias na cidade”,
uma iniciativa organizada
pela Associação Gerações,
que se realiza no Parque da
Devesa, junto ao lago, no
próximo dia 5 de maio, entre
as 15 e as 18 horas.
A convidada dinamiza e
coordena eventos e formações na arte de contar histórias um pouco por todo o
mundo. Aliás, foi a primeira
narradora de língua portuguesa a ser convidada para
contar histórias no Festival
de Alden Biesen, na Bélgica,
um dos festivais mais antigos
e importantes da Europa. A
revista “Visão” identifica-a
como “a brasileira que tem
mudado a forma de contar
histórias a crianças e adultos, baseadas na narração
oral”.
Clara Hadad é responsável pela formação de inúmeros contadores de histórias
e grupos em Portugal e no
Brasil, sendo considerada
uma referência na área. No
decurso da sua carreira, formou mais de 50 mil pessoas
em oficinas, cursos de longa
duração e palestras.
Com a sua grande e apurada expressividade, Clara
Hadad estará pela primeira
vez em Vila Nova de Famalicão, a convite da Gerações,
num momento que será, com
certeza, de grande encantamento e sedução. Por volta

das 15 horas, a escritora vai
fazer a apresentação do seu
livro “Poeira das Estrelas”,
um livro que faz todas as
pessoas sonhar, seguida de
uma sessão de autógrafos.
Clara Haddad, de 39
anos, nasceu no Brasil, em
S. Paulo, mas vive no Porto.
Tem raízes libaneses. Anda
pelo Mundo à procura de histórias, narrativas tradicionais
que andam de boca em boca
e que, mais dia menos dia,
acabariam. Para ela, em declarações que fez ao “Diário
de Notícias”, “a palavra quando é preenchida de emoção
toca o coração. E as minhas
histórias são preenchidas
com imagens, é como se eu
as tivesse vivido. Eu trabalho
a partir do coração, de cor. É
a origem da palavra, do coração, não é?” Para Clara Ha-

ddad, as histórias ajudam-nos a fazer entender quem
somos, a descobrir a nossa
identidade.
Como narradora e artista
da palavra, tem uma trajetória de 20 anos de sucesso,
com um repertório repleto de
relatos tradicionais árabes,
brasileiros,
portugueses,
africanos, contos literários e
histórias escritas sob encomenda para apresentação
em empresas. É membro do
conselho de patronos do programa nacional “Escolas Solidárias”, da Fundação EDP.
Para além da presença
desta mundialmente famosa
contadora de histórias, a Associação Gerações preparou
e produziu para a tarde do 5
de junho, no Parque da Devesa (junto ao lago), um conjunto de histórias que tam-

bém vão encantar: a história
de um pequeno mocho que
se perde da mãe, a história
de “O principezinho”, uma
obra que se transformou
numa das mais amadas e admiradas de todos os tempos,
o “Cuquedo” que está de volta ao “Hoje há histórias na
cidade” e o “Piratinha”, uma
aventura no mar dos sons.
A história “Vamos à caça do
urso” que completa este tempo para sonhar, conta-nos
como cinco aventureiros partem à caça de um urso. “Está
um belo dia e eles vão dizendo que não têm medo. E as
crianças? Têm coragem para
se juntar aos cinco aventureiros e partir à caça do urso?”.
A resposta fica para o próximo dia 5 de maio.
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Famaexplorers organizaram
2.º Raid de Famalicão
a Vieira do Minho
O 2.º Raid Famaexplorers,
que voltou a ligar Famalicão
a Vieira do Minho, juntou cerca de 80 motociclistas para
um desafio todo-o-terreno
que fica marcado pelo facto
desta ter sido a primeira iniciativa oficial dos “Famaexploresrs” como associação
recreativa, desportiva e motorizada.
O presidente da Associação, Mário Barbosa, refere a
propósito: “ver nascer uma
associação recreativa, desportiva e motorizada é algo
de muito gratificante para
nós e corresponde a concretização de uma parte do
sonho. O esforço e a dedicação de todos os associados
fizeram com que sejamos
uma associação bandeira
na organização de eventos
desportivos
motorizados”.
Consciente de que a tradição das duas rodas é algo
que está “muito presente no
dia-a-dia e na memória dos
famalicenses”, tendo o seu
apogeu aquele que é conhecido como o “senhor Darkar”,
Paulo Marques, foi ele o es-

colhido para padrinho. Não
só pelo que significa como
símbolo da modalidade, mas
também porque “é um assiduo participante nas nossos
eventos”, sublinha ainda Mário Barbosa,m que promete
“mais novidades na próxima semana sobre um novo
evento no concelho”.
Segundo o dirigente, este
2.º Raid “foi um sucesso e
espelha o futuro risonho que
esta associação certamente
terá para continuar a organizar iniciativas do género”.
Esta comunidade “Fa-

maexploresrs”, agora associação, nasceu em Junho de
2015 com um esquisso de
um logotipo de um possível
projeto para uma associação
famalicense. No ano passado, 2017, fizeram o primeiro
evento com alguma dimensão mediática e logística
com o primeiro raid a ligar os
dois concelhos.

2 de Maio de 2018

Juventude Popular
visitou núcleo da Refood
A deputada do CDS à
Assembleia da República,
Vânia Dias da Silva, esteve
em Vila Nova de Famalicão
para uma visita de trabalho
ao núcleo local da Refood. A
parlamentar fez-se acompanhar pelo líder da Concelhia
fo CDS, Ricardo Mendes,
do presidente da Distrital de
Braga da Juventude Popular
(JP), Ricardo Machado, e do
presidente da JP Famalicão,
José Miguel Silva.
Em nota de imprensa a
JP adianta que na visita “foi
possível verificar a necessidade de uma maior intervenção social nesta área,
do combate ao desperdício
alimentar mas também na
ajuda a quem mais precisa
numa instituição modelo que

serve actualmente cerca de
2800 refeições por mês”.
No rescaldo da jornada, a
JP Famalicão agradece aos
responsáveis do Refood a
oportunidade da visita, bem
como “a simpatia e a expli-

cação muito clara da forma
como esta instituição ajuda
alguns famalicenses”.

Rancho de Fradelos promove
IX Encontro de Tocadores de Concertinas
e Cantares ao Desafio
O Grupo Folclórico Santa Leocádia de Fradelos promove, no próximo dia 6 de maio, o
IX Encontro de Tocadores de Concertinas e Cantares ao Desafio.
O evento arranca com a concentração dos grupos junto á igreja de Fradelos, seguindo-se pelas 15h00 o encontro propriamente dito com as actuações. Participarão Bruno
de Nine e Domingos ds Soalheira, a Escola de Concertinas de Fradelos, a Escola de
Concertinas de Minhotães, e Os Quinra do Grilo.
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Lista de consenso inviabilizada pelos “donos do partido” suscita reacção
e faz promessa de oposição interna

“Grito de revolta”: Jorge Costa lidera lista
de rutura ao Congresso Nacional do PS
O Congresso Nacional do Partido Socialista está a quase
um mês de distância (realiza-se entre 25 e 27 de Maio na
Batalha), mas já vai agitando as águas na Concelhia de Vila
Nova de Famalicão. Depois falhada a elaboração de uma lista
de consenso para eleição de delegados, Jorge Costa decidiu
avançar com a sua própria lista.
Em entrevista ao “Povo Famalicense”, o militante do PS local assume que este é um “grito de revolta” contra os “donos
do partido”, que nos últimos anos têm posto na “lama” a “alma
socialista”. Promete ir ao congresso ser a “voz” de todos os
simpatizantes e militantes famalicenses que “não concordam
com a vigente liderança política e as suas repetidas lógicas
de exclusão de há décadas”. Diz-se disposto a ir “até onde
for preciso”, e determinado a fazer “crescer a oposição interna”, para que a “liberdade” volte a triunfar no seu partido de
sempre.
O Povo Famalicense (PF) – Há dias tornou públicoque
irá apresentar uma lista alternativa ao Congresso Nacional do PS, e fá-lo num contexto de cisão com os actuais
órgãos da concelhia, depois de tentada e falhada uma
lista de consenso. O que é que o leva a esta tomada de
decisão? Qual o contexto?
Jorge Costa (JC) - Na vida, o que é demais é erro! Há
anos demais que o PS vive dias de altercação e de desunião,
com desrespeito total pelos militantes de base, pelos simpatizantes e de costas totalmente voltadas para a comunidade
famalicense. Quem não começa não acaba e achei, após
profunda reflexão, que era momento de iniciar um caminho
de tentativa de regeneração e de renovação do nosso PS …
Alguém tem de o fazer … Faço-o, não em confronto com Rui
Faria porque sei que ele, tanto como eu, quer a união de todos os socialistas. Rui Faria quis, neste caso e nesta divergência em particular, promover a união mas sabe também
que não é um “líder a sério” e que não consegue fazer vencer
a sua opinião no partido. Digo isto porque o sei de fonte segura derrotado no seu próprio secretariado quanto à proposta
de consenso que aí lançou para tentar evitar a apresentação
desta lista alternativa.
PF - Com que apoios conta em concreto e que expectativas tem para este embate?
JC - Tudo isto começou com isolado grito de revolta e com
um “basta” publicamente proclamado no facebook. Há revoluções históricas que começaram assim … com um grito! Por
isso, quando comecei esta caminhada, não tinha o apoio de
ninguém em particular, nem o procurei sequer nessa altura…
Paulatinamente, de boa vontade, as pessoas foram-se
juntando e conto hoje com o apoio de dezenas de militantes
de base do PS, fartos do percurso errático dos dirigentes dos
últimos anos. Tão importante como isso, conto ainda com o
incentivo de vastos e variados sectores da sociedade famalicense que, sendo apenas simpatizantes do partido, não vêem
com bons olhos o estado de penúria a que o PS local chegou.
As minhas expectativas são a de ser eleito para poder
intervir noCongresso Nacional sendo aí a voz de todos os
simpatizantes e militantes famalicenses do PS que não concordem com a vigente liderança política e das suas repetidas
lógicas de exclusão de há décadas.
PF - O que pretende exactamente fazer no Congresso Nacional? É também lá o lugar próprio de demonstrar
a sua discordância com a condução do partido ao nível
local?
JC - Pretendo intervir no Congresso Nacional e lançar
alertas para o que se está a passar no PS de Famalicão e
no PS do Distrito de Braga. O PS nacional merece também
referência e reflexão sobre o momento que atravessa e os
desafios futuros que se avizinham. Foi por isso, por saberem
que sou homem sem medo para falar e intervir, que os pretensos “donos do partido” vetaram a tentativa de Rui Faria de
fazer uma lista de consenso tentando, mais uma vez, silenciar
as vozes que não afinam pelo mesmo diapasão.

do mesmo “ponto”. No teatro há sempre um ponto que lembra as “deixas” aos actores e ainda é essa triste figura que,
na sombra, na surdina e a encoberto do público, para mal
de todos os socialistas e simpatizantes famalicenses, rege
há anos demais os destinos do partido. Claro que me refiro
expressa, directa e exclusivamente ao político que todos os
famalicenses infelizmente sabem bem quem é…
PF - Quer concretizar?
JC - Acha mesmo necessário ao fim de mais de vinte anos
estar a identificar nomes?
PF - Parece-lhe que esta concelhia é capaz de finalmente catapultar o partido para o protagonismo que
deve ter como principal agente da oposição?
JC - Com as práticas que tem vindo a adoptar neste curto
espaço de tempo claro que não! Enquanto reinarem dirigismos e conveniências de cargos e lugares não haverá nunca
alma no partido. Poderão garantir-se um ou outro lugarzito
de nomeação mas ficará sempre prejudicada e na lama a
“alma socialista”. É necessário praticar de verdade - e não
proclamar apenas - um discurso político assertivo, de união,
de integração e mudança. A prática daqueles que, ano após
ano, há já cerca de vinte anos, têm sido vergastados pelos
famalicenses nas urnas com derrotas humilhantes, algum dia
levará o partido seja onde for?

É necessário praticar
de verdade - e não
proclamar apenas um discurso político assertivo,
de união, de integração
e mudança. A prática daqueles
que, ano após ano,
há já cerca de vinte anos,
têm sido vergastados
pelos famalicenses nas urnas
com derrotas humilhantes,
algum dia levará
o partido seja onde for?
PF - Tem vindo a assumir uma postura crítica quanto
à liderança do PS local nos últimos anos. Esta liderança
mudou recentemente, divergindo para uma pessoa que
não era muito vista como protagonista habitual do partido. Até que ponto esta sua decisão é crítica quanto a esta
nova liderança?
JC - Conheço e estimo pessoalmente o Rui Faria. É um
homem bom, impoluto, de bem e integro. Entrou na JS pela
minha mão e pela mão do saudoso Jorge Azevedo meu primo
já falecido. O Rui era, na data, um jovem sonhador, lutador e
dedicado aos princípios e valores socialistas. Porém, na justa
medida em que decidiu liderar um projecto que sabe redutor e incapaz de gerar todas e quaisquer hipóteses sérias de
consenso no partido (como se viu no caso presente) merece
sérias reservas políticas da minha parte. Não propriamente
o Rui mas antes o “eucalipto” de que ele se resolveu por à
sombra e que, no fundo e de verdade, ensombra e ofusca
totalmente qualquer capacidade de regeneração e renovação
do nosso PS.
PF - Podemos interpretar desta sua posição que os
actores mudaram mas não os métodos? O que censura
exactamente?
JC - Não, os actores vão mudando mas continuam todos a
fazer a mesma figura na justa medida em que, apesar de mudar uma ou outra cara, seguem todos manietados pela batuta

PF - Até onde pretende levar esta agitação interna?
JC - Até onde for preciso. Até ao dia em que triunfar a
liberdade no partido! Apesar de no passado ter sido Vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão não
almejo actualmente, por vocação ou ambição, o exercício
de quaisquer cargos políticos. Sou advogado de profissão e
espero continuar a sê-lo no futuro em exclusivo até ao dia
que me reformar já que é essa a minha primeira e verdadeira
vontade. Mas amo o meu partido e só irei sossegar quando
no mesmo houver respeito, empatia, assertividade e união
– “alma socialista”! É claro que daqui para a frente farei crescer a oposição interna com todos aqueles que - de bem - se
quiserem ir juntando a um verdadeiro processo de mudança e
regeneração do partido socialista de Vila Nova de Famalicão.
Não vou chamar ninguém, as pessoas que partilharem a
mesma ideia poderão juntar-se ao movimento que começa
na presente eleição. Então com o meu apoio iniciou-se há
anos atrás um percurso similar invocando-se poeticamente o
“caminho das pedras” de Pessoa que depressa se esqueceu
abandonando-se a poesia da intenção com meras e ocas nomeações de estilo. Espero manter firme a ideia de liberdade
abrindo com esta intenção o caminho a novas práticas e a
uma verdadeira regeneração e renovação do PS.
PF - A admitir que este apelo, de um militante de base
inconformado, gera uma reflexão positiva, e tem consequências, de facto, como perspectiva o futuro do PS de
Famalicão?
JC - Espero que Rui Faria e seus pares percebam de vez
que há um problema para resolver no PS de Famalicão que
se arrasta há anos de mais. Se querem de facto – e poderão
sê-lo – verdadeiros protagonistas da mudança não poderão
continuar a obedecer aos mesmos cânones e a adoptar as
mesmas práticas do passado. Isso tem levado o partido ao
abismo eleitoral e irá continuar a agravar-se se não forem
definitivamente alteradas as práticas de exclusão, de falta de
respeito e reconhecimento para com os militantes e a falta
de representatividade em amostra da sociedade famalicense.
Espero sinceramente que esta divisão agite as águas e
faça os protagonistas perceberem que há ainda muito a construir no seio do PS de Famalicão e que não adianta projectar
trabalho interno e preparar candidatos se não houver prévia
lógica se assertividade e união. A bola fica do lado do “Rui
Faria”…
SANDRA RIBEIRO GONÇALVES
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APPACDM
promove
concerto
solidário

Duatlo “exigente
mas apaixonante”
disputa-se este domingo

A Associação dos Pais
e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental - APPACDM, através do complexo de Vila Nova de Famalicão, promove, a 13 de
maio próximo, a partir das
19h00 na Casa das Artes,
um concerto solidário.
Neste
espectáculo
atuará o grupo de teatro
Gruptaca, a Academia
Gindança, havendo ainda
lugar a uma actuaçao de
dança dos seus utentes.
A verba angariada será
para o projecto de aquisição de uma carrinha para
o complexo de Famalicão.

A Associação Amigos do Pedal e a Federação de Triatlo
de Portugal promovem no próximo domingo, dia 6 de maio,
o 7.º Duatlo de Vila Nova de Famalicão, uma prova que junta
o atletismo e o ciclismo BTT, num desafio que a organização
pormete ser “exigente mas apaixonante”.
Mais uma vez é esperada a presença dos melhores atletas
nacionais da modalidade e apesar do carácter federativo da
prova, que conta para o Circuito Regional Norte da modalidade, a organização está a ser preparada para acolher todos os
amadores apaixonados e simpatizantes pelas duas modalidades desportivas.
O epicentro da competição será de novo no Parque da Devesa de Vila Nova de Famalicão e a iniciativa marca a abertura do calendário de organizações que os “Amigos do Pedal”
prepararam para 2018.
A prova tem início às 10h30, e o percurso começa com
cinco quilómetros de corrida, seguido de 20km de ciclismo
BTT (percurso em linha para evitar as dobragens que podem
desvirtuar a verdade desportiva) e para finalizar uma volta ao
circuito citadino com 2,5 quilómetros em corrida.

Alunos da Didáxis na Serra da Estrela
As turmas do 10.º e 11.º do Curso Tecnológico de Desporto e Dinamização da Atividade Física da Didáxis de Riba de Ave, deslocaram-se até à Serra da Estrela, nos dias 25
e 26 de abril, onde puderam visitar a Torre e
divertir-se na neve. Realizaram também uma
formação prática na estância de Ski da Serra
da Estrela, onde aprenderam as bases para
depois poderem esquiar à vontade por toda
a estância, que estava coberta por um lindo
manto branco.
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Francisco Alves lidera novo
núcleo da JP no Louro

A freguesia do Louro assistiu, no passado sábado,
à fundação do núcleo da Juventude Popular (JP) local.
Liderado por Francisco
Alves e com uma equipa
constituída por Pedro Azevedo, João Ferreira, Eduardo
Ribeiro, Rosa Maia, Alexandra Alves e João Loureiro, o
núcleo “desafiou pais e filhos
a darem uma oportunidade à
política”. Isso mesmo dirigiu
o líder às cerca de 60 pessoas presentes, garantindo
que grupo “é inclusivo e se
compromete a dinamizar a
atividade juvenil da freguesia sempre com uma atitude
construtiva”.
Na sessão de apresentação realizada no Louro marcou presença a deputada do
CDS à Assembleia da República, Vânia Dias da Silva, o
líder do CDS de Famalicão,
Ricardo Mendes, o presidente da Distrital de Braga da
Juventude Popular, Ricardo
Machado e o presidente da
JP Famalicão, José Miguel
Silva.
A deputada do CDS Vânia
Dias da Silva vincou a sua
intervenção pela importância
do “trabalho porta-aporta na
política local, e o trabalho de

ouvir cada cidadão que vem
até nós”. Confirmou que criação de núcleos de freguesia
“contribui muito para a política de proximidade que o
partido tem vindo a praticar”.
Já Ricardo Mendes, também
relembrou a sua passagem
pela JJP e a irreverência que
mantém desde esses tempos, afirmando que os jovens
podem sempre contar com o
CDS para o que necessitarem.
O líder da concelhia da
JP salientou por sua vez a
necessidade da criação de
núcleos de freguesia dizendo também que a JP é uma
“locomotiva em andamento,
consciente das responsabi-

lidades que tem e do crescimento que legitimamente
quer atingir não só no Louro
como em todo o concelho.
Reforçou a confiança em
Francisco Alves e na sua
equipa e disse que na JP
“é bem-vindo quem vier por
bem”.
Ricardo Machado, na sua
primeira intervenção pública enquanto presidente da
Distrital de Braga da JP, salientou a disponibilidadede
toda a equipa distrital nesta
equipa que tomou posse no
Louro e mostrou confiança
no futuro do núcleo e da concelhia de Famalicão.
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Pedro Almeida consolida 8.ª posição no Rali Mortágua
A dupla Pedro Almeida e
Nuno Almeida confirmou a
8.ª posição no Campeonato
Portugal Ralis, edição 2018,
a fechar o Rali de Mortágua.
“Pensar rali a rali, e amealhar pontos para o campeonato”, foi estratégia que
resultou na perfeitação para
a dupla famalicense, que disputou as classificativas da
região de Mortágua, e que
se confirma como uma das
grandes revelações da edição de 2018.
Ao longo dos dois dias da
prova do Clube Automóvel

do Centro, Pedro Almeida
foi confirmando e pondo em
prática a aprendizagem ao
Ford Fiesta R5, assistido
pela ARC Sport. A propósito
de colectivo, o piloto Pedro
Almeida não deixa de expressar o seu agradecimento: “começo por agradecer a
toda a equipa que estive em
Mortágua, desde a minha
estrutura, aos elementos da
ARC e a todos os familiares
e amigos que se deslocaram
a Mortágua”. Relativamente
ao rali, descreve: “foi fantástico, mesmo passando por

alguns sobressaltos nesta
reta final, que me deixou
algo apreensivo”. Recebido
em “apoteose” à chegada ao
local de assistência, o piloto
mostra-se preparado para os
desafios competitivos que se
avizinham: “este foi apenas o
terceiro rali, tendo terminado
todos eles sem qualquer problema, primeiro com o Skoda
S2000 e mais recentemente
nos Açores e agora em Mortágua com o Fiesta R5. Só
tenho que estar feliz por tudo
o que tenho feito num processo progressivo e com os

Biblioteca Municipal
de portas abertas até à meia noite
para servir estudantes
A Biblioteca Municipal
Camilo Castelo Branco regressa, na próxima quarta-feira, dia 2 de maio, à
modalidade de horário alargado para estudantes até
às 24h00. O novo horário
que estará em vigor até 29
de junho tem como objetivo
servir os estudantes durante esta época de exames.
A medida que arrancou
no inicio de 2017 tem-se
revelado um verdadeiro sucesso, contando com uma
adesão a este horário de
vários milhares de estudantes.
“Sair à noite para estudar na Biblioteca está, assim, a tornar-se um bom hábito entre
os nossos estudantes e isso é de enaltecer”, afirma a propósito o presidente da Câmara
Municipal, Paulo Cunha, mostrando-se muito satisfeito com o sucesso da iniciativa. “Os
números não deixam dúvidas e deixam-nos muito satisfeitos, sustentando a nossa aposta
em corresponder às necessidades dos nossos jovens, criando uma ligação mais próxima e
cúmplice com eles e auxiliando-os na concretização dos seus objetivos”, salientou.
Assim, até 29 de junho, a Biblioteca Municipal funciona às segundas-feiras das 14h00
às 24h00 e de terça a sexta-feira das 10h00 às 24h00. O edifício está localizado na Avenida Dr. Carlos Bacelar.

300 pessoas na mais recente etapa
da Caminhada Concelhia
Foram cerca de três
centenas as pessoas que
participaram, no passado
dia 21 de abril, na quinta
etapa da Caminhada Concelhia, promovida pela autarquia famalicense com o
objetivo de dar a conhecer
os vários pontos de cada
freguesia do concelho.
Desta vez, a iniciativa
contou com um itinerário
de 13,5 quilómetros, tendo
percorrido as freguesias
de Bairro, Delães, Novais
e Carreira, através de um
percurso local circular com
baixo grau de dificuldade e fortemente marcado pela influência da industrialização têxtil
que a área testemunhou, a partir dos finais do século XIX, e cuja preponderância é, ainda
hoje, marca identitária do concelho e da região.
A próxima etapa da Caminhada Concelhia irá ter lugart a 20 de outubro.

objetivos bem definidos: fazer quilómetros e manter um
bom ritmos competitivo”.
Em mortágua, a dupla foi
subindo progressivamente
de classificativa para classificativa, acabando por confirmar a oitava posição final em
termos de campeonato. “Talvez fosse possível fazer algo
mais, mas, tendo em conta
o excelente e numeroso lote
de pilotos em competição
acaba por ser muito positivo.
Perdemos mais de um minuto logo na primeira classificativa com um furo bem cedo

e, depois nas duas ultimas
especiais sentimos um barulho estranho no trabalhar do
Fiesta e reduzimos um pouco o andamento. Obrigado a
todos pelo apoio”, salientou
o jovem piloto de Famalicão
que conta com o profissionalismo da ARC Sport na assistência ao Ford Fiesta R5.
Terminado este primeiro
terço da competição, Pedro
Almeida e Nuno Almeida tem
um longo período de interregno para preparar a quarta
ronda do CPR que será o rali
de Vidreiro a 8 e 9 de junho

A dupla conta com os
apoios da Nhclima - Ventilação e Climatização, Bamesa, JACunha - Equipamentos e Logística, Lda,
JAC Transporte, NHGROUP,
Suba - Creative Agency,
Famaconcret, Lda, Telheiro
& Gonçalves, Lda, Habialuminios, Lda, Cozicruz, Mobiliário L3W - Material Eléctrico, Bricofama - Bricolage
e materiais similares para
construção, Ponto Placa Materiais de Construção, e
Município de Famalicão.

Trail do Ave: 3.ª Edição é este sábado
Os Fama Runners, em colaboração com a Cooperativa de Ensino Didáxis de Riba
de Ave e a Associação Cultural e Recreativa de S. Pedro
de Riba de Ave, vão realizar
a terceira edição do Trail do
Ave, já este sábado.
A prova será composta
por quatro distâncias diferentes: uma prova de trail com
18 quilómetros, com um nível
de dificuldade médio; um trail
curto de dez quilómetros,
com baixa dificuldade; uma
caminhada de dez quilómetros com dificuldade baixa; e um Trail Kids com um quilómetros
e meios, ajustado para os pequenos. A última fase para inscrições nos trails termina hoje
mesmo, dia 2 de Maio. A excepção é a caminhada e o Trail kids para os quais a organização
aceita inscrições no próprio dia.

Rosária Oliveira
Informa todos os seus
clientes, fornecedores
e amigos que mudou
de instalações,
encontrando-se agora na:
Praça D. Maria II, n.º 295
4760-111 V. N. Famalicão
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“Lições Rimadas” apresentado na Gerações

Livro do pediatra Gonçalves Oliveira
acolhido em festa
Música de violino tocada por uma das crianças da
consulta do pediatra Gonçalves Oliveira, poesia declamada por três netas do autor
e o “Hino da Gerações” cantado por crianças e colabora-

doras da instituição. Foi com
todos estes ingredientes que
aconteceu a festa de apresentação das “Lições Rimadas”, uma criação do médico
do hospital, com ilustrações
de Romão Figueiredo. O pal-

co para a sessão, que teve
lugar no passado sábado, foi
o pátio do solar da Associação Gerações.
Muitas crianças, muitas
mães e muitos pais, alguns
avôs e avós e muitos convidados encheram o solar,
naquela que foi, para o presidente dsa instituição, Mário
Martins, “uma grande manifestação de carinho, ternura e amizade para com o
autor, o médico Gonçalves
Oliveira”, que agradeceu,
com emoção, tantas provas
de admiração pelo exercício
da atividade médica e pelas
suas incursões no mundo da
escrita e da poesia.
Mário Martins, a quem
coube apresentar o autor e a
obra, disse acerca do primeiro o quanto “ele é bom ser
humano e boa pessoa”, enaltecendo o seu trajeto como
médico, escritor e “militante”
da solidariedade social. O
jornal “Diário do Minho” que
iniciou as comemorações
do seu centenário com esta
apresentação em Famalicão
das “Lições Rimadas”, esteve presente “em peso” na
cerimónia, fazendo-se repre-

sentar pela administração e
pela direção do jornal. A Câmara Municipal associou-se
também à iniciativa, com a
presença de Leonel Rocha,
Vereador da Educação e
Cultura.
O Porquinho Chinês, o
Gato Pingente, o Texugo
Barrigudo, o Elefante Catita,
o Coelho Folião, o Pimpão, o
Papagaio Kadu, o Golfinho
Cintilante, o Pavão Fanfarrão, a Andorinha Branca e o
Rei Leão, personagens das
“Lições Rimadas”, povoaram
as cabeças das crianças e
dos pais que participaram na
apresentação do livro. Todos
estes animais simpáticos,
através de poemas, ajudam
todos a ter comportamentos
e atitudes sensatas, dando
indicações para uma vida
melhor… São palavras e
ações dos animais que são
lições para todos nós!
Para Gonçalves Oliveira, “o livro retrata valores
e conselhos importantes,
como preservar a saúde, o
respeito pelos mais fracos,
saber ouvir os mais velhos,
os cuidados a ter para evitar
os acidentes rodoviários, a

importância de cedo aprender a nadar, os defeitos da
vaidade excessiva, a importância de não marginalizar
ninguém e, por fim, seja qual
for a grandeza de alguém,
neste mundo é sempre relativa e passageira”.
A concluir, o clínico espera que os leitores “apreciem”.
O médico pediatra que recorreu a Fernando Pessoa
para destacar a importância
que as crianças têm na sua
vida: “grande é a poesia, a
bondade e as danças… Mas
o melhor do mundo são as
crianças”.

Quanto ao “Lições Rimadas”, trata-se de um livro
“muito bem decorado e ilustrado” por Romão Figueiredo
e “um livro muito bem escrito, um livro para a nossa vida
quotidiana”, sublinha ainda o
presidente da Gerações..
Entretanto, no próximo
sábado, dia 5 de maio, a Associação Gerações regressa
às suas atividades com a
comunidade,
apresentando, a partir das 15 horas, no
Parque da Devesa, junto ao
lago, o projeto “Hoje há histórias na cidade”, já na sua
quarta edição.

Didáxis na Feira da Formação,
Qualificação e Emprego
A Didáxis de Riba de Ave
marcou presença, no final da
passada semana, na Feira
da Formação, Qualificação
e Emprego, uma iniciativa
que o presidente da Câmara
abriu e apelidou de “o casamento perfeito entre a oferta
e a procura, reunindo num
único espaço toda a oferta
formativa ao nível do ensino secundário e profissional
do concelho e as empresas,
possibilitando, desta forma,
aos jovens famalicenses,
uma montra da oferta existente no ensino e das necessidades profissionais da
região”.
O autarca visitou o stand

da Didáxis e teve oportunidade de conferir a forma como
os alunos do 5.º ano manusearam com “assertividade”

Calendário: grupo
de jovens promove
Concerto do Dia da Mãe
Um grupo de jovens de S. Miguel-o-Anjo, Calendário, estão a organizar um Concerto do Dia
da Mãe.
A iniciativa terá lugar pelasd 21h30 do próximo sábado, na igreja de S. Miguel-o-Anjo. O
concerto tem a presença do Duo Musical DB
Canto e é de entrada gratuita.
“Mães, pais, filhos e netos, toda a gente é bem
vinda!”, desafia o grupo organizador, que garante
serviço de bar com café, chás e bolos.

as ferramentas digitais, nomeadamente na área da robótica e da programação.
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Deputado do PSD visitou o serviço na manhã da passada segunda-feira

“Caos” na Segurança Social reacende
reivindicação pela Loja do Cidadão
O caos que se tem vivido
nos serviços da Segurança
Social de Famalicão, e de
que O Povo Famalicense já
deu conta em reportagem
publicada há cerca de duas
semanas, motiva a prepcupação do deputado do PSD
à Assembleia da República
e reacende a discussão em
torno da necessidade de
uma Loja do Cidadão. Em
nota de imprensa, no rescaldo de uma visita ás instalações na manhã da passada
segunda-feira, Jorge Paulo
Oliveira fala de uma situação
que “só não é mais dramática porque os funcionários
esforçam-se por minorar os
efeitos negativos que a falta
de recursos humanos está a
provocar”.
Segundo pôde constatar o deputado, “os tempos
de espera chegam a atingir quatro a cinco horas,
por vezes racionamento de
atendimentos e longas filas”.
Este é o cenário que se vive
“diariamente nos serviços
da Segurança Social de Vila
Nova de Famalicão, denun-

cia, não sem assinalar “os
rostos de cansaço, angústia
e desalento dos utentes”,
que “dizem tudo sobre o calvário por que passam todos
aqueles que têm de se dirigir
a este serviço público”.
Jorge Paulo Oliveira sustenta que as instalções são
conhecidas, mas o espaço
torna-se tão mais exíguo
quanto maior é a acumulação dos utentes. Recebido
pelo Diretor do Centro Distrital de Braga, o deputado
famalicense foi informado de
que “a situação era temporária, resultado do facto de seis
dos doze funcionários que
fazem atendimento naquele serviço estarem de baixa
médica”. O mesmo responsável adiantou que “foram
requisitados dois funcionários a outros serviços no distrito, mas esse número é insuficiente para fazer face ao
volume de solicitações a que
o Serviço Local de Vila Nova
de Famalicão está sujeito”.
Por outro lado, acrescenta
ainda, “foi aberto um concurso para assistentes técnicos,

para a bolsa de recrutamento, e que conta com 85 candidaturas”. O deputado ouviu
do Diretor do Centro Distrital
de Braga a garantia de que
“vai continuar a procurar
colmatar as necessidades
de Vila Nova de Famalicão,
mas não adiantou prazos”.
Neste contexto Jorge Paulo
Oliveira considera que o estado em que se encontra a
Segurança Social é também
“fruto das cativações e do
desinvestimento do Estado”,
que em consequência disso
“não consegue encontrar no
seu devido tempo as soluções que casos como o de
Famalicão exigem”.
Para Jorge Paulo Oliveira,
o Serviço Local da Segurança Social de Vila Nova de
Famalicão, “não tem apenas
um problema conjuntural de
falta de funcionários, tem
também um problema estrutural, um problema de espaço, que já não oferece condições de trabalho nem aos
utentes, nem aos seus trabalhadores”. É por siso que
o deputado aproveita para

voltar a falar da importância
da abertura da Loja do Cidadão que, a par das Finanças
e dos Registo Civil, irá receber serviços da Segurança
Social “possibilitando por
essa via uma resposta social
consentânea com as necessidades do concelho”. “Infelizmente, remata Jorge Paulo Oliveira, “o atual governo
adiou para finais de 2019 a
concretização deste serviço,
e não aproveitou a proposta
da Câmara Municipal, que
assumiu o custo imediato
das obras, podendo a administração central ressarcir o
município daqui a três anos”.

Luís Silva tetracampeão do IV Torneio
Cidade de Braga

Luís Silva sagrou-se tetracampeão do IV Torneio
Cidade de Braga, realizado
no passado dia 25, e naquela que doi a sétima de nove
provas de apuramento da 4.ª
edição do Circuito Nacional
de Semirrápidas de Xadrez.
Após a conquista do 1.º
lugar nas três primeiras edições Luís Silva alcançou
o tetracampeonato deste
Torneio “de forma imperial”,
sublinha a Didáxis em nota
de imprensa. Neste Torneio
o jovem atleta famalicense
arrecadou um prémio monetário de 270 euros e efetuou
uma performance invicta ao
somar 7,5 pontos em 8 possíveis. José Veiga (EX Porto,
180 euros de prémio monetário) e o MN Paulo Pinho
(GDR Amigos de Urgeses,

120 euros de prémio monetário) completaram o pódio
absoluto, respetivamente.
O IV Torneio Cidade de
Braga – Dia da Liberdade
contou com a participação
de 120 atletas, e foi realizado
no Regimento de Cavalaria

nº 6 em Braga e organizado pelo CX Braga, contando
com o apoio da Câmara Municipal de Braga, Associação
de Xadrez do Distrito de Braga e Federação Portuguesa
de Xadrez.

FORAVE acolheu reunião ECWORK
A FORAVE foi palco, nos
dias 18 e 19, para a terceira
reunião do projeto Erasmus
+
“ECWORK-ECVET for
work-basedlearning”
com
parceiros da Grécia, Chipre,
Espanha e Croácia.
Para além da avaliação do
período de work-basedlearning realizado por alunos da
FORAVE e da ElektrostrojarskaškolaVaraždin na Croácia
e em Portugal, foram ainda
discutidos os guias deboas
práticas elaborados para as
empresas, os alunos e as escolas profissionais e estabelecidos os objetivos a atingir
até à conferência final a realizar em setembro na cidade
de Varaždin, na Croácia.
À margem deste encontro, foi ainda realizada uma
reunião entre a FORAVE, a

ElektrostrojarskaškolaVaraždin e a empresa Setlevel,
Ldacom o objetivo de estabelecer um acordo de cooperação que permitirá a implementação o sistema ECVET
na realização de mobilidades
transnacionais e períodos de

aprendizagem “onthe job”,
em ambos os países.
Os trabalhos realizados
para este projeto podem ser
consultados na página de
facebook Forave Projetos
Europeus e no website http://
ecwork.eu/.
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Maio com Close-Up e uma mão cheia
de filmes
Abril chega termina com
quatro sessões de cinema
patrocinadas pelo Cineclube
de Joane, e Maio promete
majoração à medida. O mês
reserva cinco quintas-feiras
para o melhor do cinema,
sempre às 21h45 no Pequeno Auditório da Casa das
Artes, e mais uma edição do
Observatório de Cinema de
Famalicão, Cole UP.
A abrir, já esta quinta-feira, dia 3 de Maio, a proposta
da programação é com “Eu,
Tonya”, de Craig Gillespie,
que retrata a vida da patinadora Tonya Harding. O
talento é potenciado com a
prática diária intensiva com
a treinadora Diane Rawlinson, fez dela uma das mais
brilhantes patinadoras no
gelo de todos os tempos.
Aguentando maus-tratos e
humilhações por parte da
progenitora – uma mulher
autoritária e ambiciosa que
esperava enriquecer à custa do sucesso da filha – e,
mais tarde, de Jeff Gillooly,
o homem com quem casou
aos 18 anos, a atleta acaba
por sofrer pressões de vários
tipos. A um mês das Olimpíadas de Inverno de 1994,
Tonya vê-se envolvida num
escândalo com a sua compatriota e rival Nancy Kerrigan.

Esse terrível incidente, que
fez manchetes nos jornais
de todo o mundo, marcando
início e o fim da sua carreira. Estreado no Festival de
Cinema de Toronto, o drama
biográfico recebeu três nomeações para os Óscares:
melhor actriz principal e secundária e melhor edição.
O ciclo semanal é interrompido pelo Close-UP Observatório de Cinema de
Vila Nova de Famalicão, com
sessões a 5 de 19 de Maio.
No sábado, pelas 15h00, o
filme a exibir é “Correspondências”, de Rita Azevedo
Gomes, que marcará presença na sessão. Para as
18h00 a proposta é 2Colo”,
de Teresa Villaverde, a contar com debate após a projecção com Carla Cerqueira, professora universitária
e investigadora. Para o dia
19, às 15h00 e às 17h30,
está reservada a exibição de
“A Idade da Pedra”, de Nick
Park (versão portuguesa).
Na retoma da da programação regular do Cineclube,
a 10 de Maio, o filme em cartaz é “Sonhos cor-de-roda”,
de Marco Bellocchio. Retratada a vida de um jornalista
conceituado que após um
trabalho particularmente difícil sobre a Guerra da Bós-

nia, começa a ter ataques de
pânico.
Simultaneamente,
vê-se obrigado a tratar dos
assuntos da venda da casa
de família, onde viveu toda a
infância. Ao encarar as memórias do passado, a situação de ansiedade piora. É
então que, ao procurar ajuda
profissional, conhece Elisa,
alguém que o vai ajudar a
superar um trauma que teve
origem numa perda irreparável: a morte da mãe quando
tinha apenas nove anos de
idade.
A 17 de Maio “Como
nossos PAis”, de Laís Bodanzky, acontece ao abrigo
da rubrica “Traz um amigo
também”. Rosa, de 38 anos,
é a protagonista, Um típica
mulher de classe média que

Patrulha Corvo dos Escuteiros de Famalicão
dinamizou 12 agrupamentos

Escuteiros desafiados a “semear”
a mensagem de Maria
Os escuteiros da Patrulha Corvo do Núcleo de Famalicão reunuiram-se, no
passado sábado, para a sua
atividade anual no ninho de
Brufe. Estiveram presentes
os 12 agrupamentos, num total de 559 elementos.
As atividades, dinamizadas pelos dirigentes dos
vários agrupamentos, foram
realizadas sobre o imaginário proposto para este ano “A
idade do Gelo à procura da
Bolota para Semear a Esperança”, e decorreram entre
as 9h00 e as 17h10.
Iniciou-se o dia com a celebração da Eucaristia e, de seguida, as atividades. “Todos os
escuteiros presentes puderam disfrutar das atividades, tendo cada um realizado as que estavam mais dirigidas a cada secção. Mas todas com o mesmo fim, que todos assumimos que a
partir daquele dia iriam-mos semear a bolota mágica como Maria pediu”, descreve o núcelo a
propósito dos desafios da acção promovida.
A organização aproveita oara dirigir um agradecimento ao pároco assistente Francisco, ao
Diácono Vitor, ao Chefe de Núcleo Carlos Pereira, a colaboração da Junta de Freguesia de
Brufe e da Câmara Municipal de Famalicão, por terem colaborado com este projecto. Envia
ainda uma palavra de gratidão “aos agrupamentos de escuteiros e familiares que de uma forma ou outra contribuíram para o êxito deste grande voo da Patrulha Corvo”.

se esforça por conciliar a
profissão com a vida familiar,
mas que se sente a fracassar
em todas as áreas. É casada
com Dado, um antropólogo
demasiado metido consigo
mesmo, e com ele tem duas
filhas prestes a entrar na
adolescência. A sua relação
com a mãe sempre foi con-

flituosa, cheia de amarguras
e palavras por dizer. Até que
um dia, durante um almoço
familiar, a mãe lhe confessa
algo inesperado. Essa descoberta vai alterar tudo o
que Rosa tomou como certo
e vai levá-la numa busca por
si mesma que a mudará para
sempre.
Na penúltima sessão do
mês, o cinema é a cargo de
Sharunas Bartas. “Geada”
é o filme que retrata a vida
de um casal lituano que se
voluntaria para levar um camião de ajuda humanitária
até à bacia do Donets, no
extremo leste da Ucrânia.
No percurso, vão conhecer
várias pessoas. Entre elas
estão alguns repórteres de
guerra que os ajudarão a
compreender o verdadeiro
significado do conflito entre
as forças separatistas.

A fechar, “Amor, amor”, de
Jorge Cramez, é o filme em
exibição. É inspirado num casal de namorados que toda a
gente pensa que vivem um
amor perfeito. Demasiado
perfeito, para desespero de
todos: de Bruno, muito mais
novo que Marta, mas loucamente apaixonado por ela;
de Lígia, irmã de Bruno e
melhor amiga de Marta, que
adoraria ver o irmão feliz;
de Carlos, amigo de Jorge,
que, mantendo um namoro
superficial com Lígia, ama
secretamente Marta; e de
Jorge, ele próprio que, por
medo que tal idílio seja a sua
prisão, convencido de que o
seu amor e o desejo de casamento da sua amada inibe a
sua liberdade, decide lançar
Marta nos braços de Carlos.

Formação do Liberdade FC em
destaquea na cidade de Guimarães
Esta foi uma semana de grande destaque para a formação do Liberdade
Futebol Clube (LFC), de Calendário, que
esteve presente em dois eventos: a 25
de abril na V Grande Prova - Correr por
São Martinho, e no dia 29 no II Meeting
Jovem Cidade de Guimarães.
Relativamente ao evento disputado
no concelho, a formação de Calendário
conquistou oito pódios, através de Inês
Sousa (2.ª), Ricardo Vieira (2.º) e Leandro Gonçalves (3.º) em Infantis, Joana Ferreira (3.ª) e Eduardo Salazar (2.º) em Iniciados,
Joana Gonçalves (3.ª) em Juvenis, Susana Malheiro (1.ª) em Absolutos e o 2.º lugar do
pódio coletivo para a equipa masculina em Absolutos, composta por Paulo Figueiredo,
Armindo Araújo, Ricardo Vieira e António Gonçalves.
Mesmo sem pódios, mas com resultados “de igual excelência”, sublinha o clube, também se destacaram os seguintes atletas: Leonor Gonçalves (4.ª) e Camila Carneiro(17.ª)
em Benjamins A, Bia Karina (4.ª) em Benjamins B, Letícia Carneiro (6.ª) em Iniciados,
Liliana Gonçalves (9.ª), Paulo Figueiredo (4.º), Armindo Araújo (6.º), Ricardo Vieira (31.º) e
António Gonçalves (37º.) em Absolutos.
Em Guimarães, onde marcou presemça com quatros atletas, destaque para a obtenção
de quatro recordes pessoais: Inês Sousa (5.ª geral e 3.ª distrital) e Leandro Gonçalves (4.º
geral e 3.º distrital) em Infantis, Joana Gonçalves (8.ª geral e 4.ª distrital) e Alfredo Fernandes (9.º geral e 6.º distrital) em Juvenis.

EARO conquista 5 títulos
de campeão regional
A Escola de Atletismo Rosa Oliveira participou , no passado domingo, no
Quilometro Jovem Regional, inserido no
II Meeting da Juni em Guimarães, conquistando cinco títulos de campeão regional.
No sábado os atletas mais velhos da
EARO estiveram em destaque na “Corrida Centenário” Clube Desportivo Feirense em Santa Maria da Feira. Nuno Fernandes classificou-se em 3.º lugar nos
sub 23 e o seu irmão Rui Fernandes 4.º lugar. Miguel Torres foi 3.º em Juniores.
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De Bem com Deus … & … De Bem com A Vida!

“Uma mensagem de Amor, Esperança e Vida,
do nosso Deus, para o Teu coração. Seja feliz!”
Esta é a sexta edição deste simples devocional que
terá como critério máximo,
a Palavra de Deus explicada
e aplicada em nosso cotidiano, em conformidade com a
Bíblia Sagrada. Neste sentido, convidamos a todos os
leitores, homens, mulheres e
jovens, a meditar nas Sagradas Escrituras, apreciando-a,
lendo-a constantemente, refletindo e aplicando os seus
princípios, ensinos e verdades no mais profundo de vossos corações, como também
praticando no dia-a-dia o seu
conteúdo de sabedoria espiritual e inspiradora. Continuamos nesta edição nossa reflexão sobre a Esperança, tão
importante em nossas vidas.
…Ainda existe uma Esperança! …Não pare, não
desista.
Hoje em dia é comum
encontrarmos pessoas sem
Esperança. Outrora, tinham
sonhos e estavam sempre
animadas, mas por algum
motivo, perderam o ânimo, a
satisfação, o estímulo, enfim,
ficaram sem expectativas e
simplesmente vivem como se
a vida acabou. Talvez você
é uma destas pessoas que

Leitura Bíblica» Jeremias 29:11-13.

“Porque eu bem sei os pensamentos que tenho
a vosso respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz,
e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então
me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos
ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando
me buscardes com todo o vosso coração. ”
se dececionou com alguém,
ou, não conseguiu alcançar
um objetivo que parecia fácil, e até mesmo, algo como
obstáculo se interpôs entre
si e os teus ideais. Pode ser
também, que aquilo pelo qual
pediu em Oração à Deus, não
foi respondido como gostaria,
e assim, até com Ele, te dececionastes. A Palavra de Deus,
no livro do Profeta Jeremias,
capítulo 29, versículo 11, está
nos dizendo uma verdade,
que muitas milhares de pessoas, tem deixado de lado,
ignoram e até desacreditam,
mas, o fundamento de todas
as coisas, está nas mãos de
Deus, e só N’Ele, podemos
obter uma firme Esperança,
independente de qualquer
circunstância em nossa vida.
Se você está passando por
uma situação onde não enxerga uma saída, eu quero te
encorajar a meditar na Palavra de Deus. Ela tem todas as
respostas que você precisa

para cada situação na sua
vida. A Palavra de Deus, ou
seja, a Bíblia Sagrada nos
diz: “Deus é o nosso refúgio
e fortaleza, socorro bem presente na angústia.” … Livro
de Salmo 46:1. Isto nos quer
chamar a atenção pelo cuidado de Deus em nossas vidas,
e, que devemos, como podemos, contar com Ele em todo
tempo e em todas as circunstâncias. Isto faz uma grande
diferença, perante nossas
atitudes, como escolhas e
decisões futuras. Quase todos nós conhecemos e nos
lembramos da história bíblica
de um homem chamado Jó.
Este homem perdeu tudo o
que tinha, bens matérias, os
filhos, a saúde física, e, a sua
situação se tornou desesperadora, que chegou ao ponto
de sua própria esposa aconselhá-lo à amaldiçoar Deus
e morrer. Porém, ele não fez
isso, pelo contrário, a sua Esperança em Deus continuava

firme, e assim se manteve. A
Bíblia Sagrada nos diz que,
depois dele ter passado por
todas estas adversidades,
que afetou cada área de sua
vida, insuportável por sinal,
no sentido familiar, emocional, psicológico, financeira e
na saúde, Deus o abençoou
com duas vezes mais em relação a tudo o que Jó tinha
antes … “E o SENHOR virou o cativeiro de Jó, quando
orava pelos seus amigos; e o
SENHOR acrescentou a Jó
outro tanto em dobro a tudo
quanto dantes possuía.” … Jó
42:10. Deus através da Sua
Palavra, nos faz promessas
infalíveis, porque Ele é Fiel,
e espera, que nós possamos
contar com Ele em todo tempo. Ele quer nos renovar e
restaurar de uma forma completa, nos tornando novas
criaturas. Quando obedecemos e seguimos a Sua Palavra, estaremos em harmonia
com a Sua soberana vontade,
que é boa, perfeita e agradável ... Chega de desânimo! …
Entregue a Deus a tua situação, creia e confia. A Palavra
de Deus nos diz: “Entrega o
teu caminho ao SENHOR;
confia N’Ele, e Ele tudo fará.”

… Salmo 37:5. Não perca a
Esperança. Deus tem um futuro abençoado para você,
pois, és muito importante
para Ele, não se esqueça
disto … Deus é Fiel. Entenda
uma coisa, as situações difíceis são sempre uma oportunidade de aprendizado, para
Deus te abençoar e te fazer
crescer espiritualmente.
Oremos ao Senhor com
Fé: … “Deus, eu confessoagora que a minha Esperança
está em Ti. Eu creio que já
sou um vencedor e que esta
minha confiança redundará
em grandes Bênçãos na minha vida. Por isso, peço que
me ajude a ver o Senhor presente em todas as circunstâncias e não para as minhas

O Pastor Albino Ferreira é o
Fundador Presidente da Igreja
Cristã Evangélica El-Shadday
em Vila Nova de Famalicão,
seu Ministério Pastoral já tem
20 anos nesta cidade.
Para contatá-lo via e-mail:
albino_ferreira@sapo.pt, ou,
ligando para o
telemóvel: 912 449 457.

limitações. Amém” ...Deus
vos abençoem grandemente,
em nome de Jesus. Vivamos
hoje e sempre: … “de bem
com Deus … & … de bem
com a Vida!” ... Ele é contigo,
descubra isto!
“Leia todos os dias a Bíblia
Sagrada - Ela é a Palavra Soberana de Deus, para o Nosso Coração.”

22

O POVO FAMALICENSE

DIVERSOS

VENDO
Escritório
c/ 51 m².

TLM.: 926 449 681/8

VENDO

T1+1 alugado para
investidores. Renda 280€.

VENDO

Casa em Gavião com
850m² de terreno.
TLM.: 969 994 181

ALUGA-SE
Café todo equipado
em Nine.

PARA TODOS OS SEUS PROBLEMAS PROFISSIONAIS E PESSOAIS CONTACTE

PROF FADJAJI

VENDO

Casa no Louro T4 c/ 2, 1 delas
mobilada c/ fogão Fonseca
+ garagem para 1 carros e
c/ 1500m² de terreno.

TLM.: 919 746 090

ALUGO

Armazém em S. Tiago
da Cruz c/ 135m².
TLM.: 914 904 464

TLM.: 969 994 181

914 133 202 | 964 159 605

Terreno para construção
em Avidos c/ 2.300.
TLM.: 969 994 181

Garagem ou armazém
em Outiz c/ área de
56m² c/ escritório e WC.
TLM.: 918 154 587

Funcionária c/ experiência
para pastelaria em
Calendário.

Terreno em S. Tiago da
Cruz 1400m² 79.000€.
TLM.: 914 904 464

Pavilhão em Ribeirão
c/ 2 pisos, 800m²
por piso.
TLM.: 914 904 464

Toma conta de idosos
ou crianças em casa
das pessoas.
TLM.: 916 373 114

T3 todo mobilado
c/ aparcamento.

Loja em Calendário
c/ 140m² para café
ou tasquinha.

Com experiência procura
trabalho de seg. a sexta.
Telefonar depois das 17h.

VENDO
VENDO

VENDO

TLM.: 969 994 181

ALUGO

ALUGA-SE

ARRENDO

TLM.: 967 441 465

VENDO - 969 010 914

TERRENO

TERRENO

LANDIM JUNTO À A7
ALGARVE
PORTIMÃO / LAGOS 2.300m² para 6 moradias

1.000.000m² - DE NATUREZA Urbanização privada

2 de Maio de 2018

ADMITE-SE

TLM.: 910 520 616

SENHORA

COZINHEIRA

TLF.: 252 216 976

PRECISA-SE

Soldador mig com
experiência na área
da soldadura.
TLM.: 916 739 905

25 ANOS DE EXPERIÊNCIA. ESPECIALISTA EM PROBLEMAS
DE AMOR E AMARRAÇÕES, RESULTADO 100%

Em todos os trabalhos de ciências ocultas o PROF FADJAJI resolve todos os
tipos de problemas, qualquer que seja a sua natureza. Grave ou difícil, natural
ou sobnatural, amor, negócios, sorte, justuça, doenças espirituais, impotência
sexual, maus olhados, inveja, vícios, (álcool, droga) se quer aproximar ou afastar
pessoas amadas. Lê a sorte e prvê o futuro através das entidades espirituais,
faz trabalho à distância com 100% de garantia e eficácia, com honestidade e em
sigílo absoluto. Se quer umasolução rápida e definitiva. Ligue já!
Resultado rápido 100%.

918 501 795 - 937 674 740 - 222 417 770

CONSULTÓRIO PORTO
ASTRÓLOGO MÉDIUM AFRICANO
PROFESSOR N’ BEMBA
Quer saber mais sobre a sua vida?

Peça uma consulta por telefone. Celébre e Curandeiro com poderes Ancestrais ocultos. Ajuda a resolver problemas de amor (afastar ou unir), negócios bloqueados, sucesso na profissão (estudo, política, futebol), impotência
sexual, doenças estranhas, espirituais, inveja, mau-olhado, depressão, visões e vozes pertubadoras, tendência
ao suícidio. Previsões sinceras e tratamentos sérios e eficazes.
PARA QUE A PAZ E A FELICIDADE RENASÇA EM SI, EXPONHA OS SEUS PROBLEMAS E SEJA FELIZ.

Para assuntos com importância aceito deslocações ao domicílio e mesmo para o estrangeiro.
PROTEJA-SE E ABRA OS SEUS CAMINHOS COM DOM INCONTESTÁVEL
* Facilidade de Pagamento depois do resultado Consultório no centro do Porto

Consultas também em: Lisbia, Santarém, Famalicão, Guimarães e Chaves

TLF.: 220 153 654 - 911 044 288 - 933 285 418

Terreno já preparado,

A 3 KM da praia - vistas de
infra-estruturas no local.
mar totais. Junto ao centro A 5km de Famalicão e
a 5km de Santo Tirso
hípico.

2.000.000€

230.000€

Empresa Comércio e Serviços
Admite para vários Cargos
M/F
Salário Fixo + Incentivos
Famalicão/Braga/SantoTirso
Trofa/Guimarães/Fafe

Contactos: 252 314 145/ 912 192 387

PRECISA-SE

Empresa do sector alimentar de ultra
congelados em Famalicão. Recruta Operário

25 ANOS DE ATIVIDADE

ORAÇÃO A S. JUDAS
Tadeu... Advogado dos casos
difíceis e desesperados. Reze
9 Avé-Marias durante 9 dias.
Peça 3 desejos: 1 possível,
2 impossíveis e ao nono dia
publique o aviso. Cumprirse-á
mesmo que não acredite...
F.V.

Fabril para o 1.º, 2.º e 3.º turno. Preferência

EM GUIMARÃES

por residentes do concelho de Famalicão.

TLF.: 252 331 750
ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO
Para clinica no concelho de Famalicão.

MESTRE LUÍS

PAGAMENTO DEPOIS DO RESULTADO POSITIVO

e carta de motivação para e-mail:

Grande Espiritualista e curandeiro, especializado com poderes
absolutos e rápidos em soluções, com mais de 30 anos de experiência. Trata e resolve todos os seus problemas tais como:
Amor, doenças físicas e espirituais, impotência sexual, justiça,
negócios, inveja, mau-olhado, vícios, concursos, reconciliações,
exames, emprego, promoção, atração.de clientes. Para o equilibrio emocional faz tratamentos florais e com plantas medicinais.

centerclinic2018@gmail.com

FAMALICÃO (Junto ao McDonald) | 933 629 446 | 966 497 195

Envio de curriculum com Fotografia

CONSULTAS DE SEG A SÁBADO DAS 8H ÀS 21H

www.opovofamalicense.com
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O POVO FAMALICENSE

HOMEM

PORTUGUESA

Mamas XXL, carinhosa,
meiguinha e peludinha.
Das 9h às 22h.

Português atende homens,
casais e senhoras
em local discreto.
TLM.: 910 434 140

TLM.: 910 634 363

CHINESINHA
MESTIÇA
Fundo do desejo,
magrinha,
deliciosa! Safada,
meiga e carinhosa
absoluta na cama.
Puro prazer.
Tudo o que
procuras. venha
conferir s/ pressas.

FAMALICÃO

910 176 945

SUZI

BELA SEDUTORA

oral, 69 e mi... Nas calmas.

Sexy e elegante, oral
natural, beijinhos na boca,
peito durinho. Adoro 69
e mi... a vontade, sem
pressas. Todos os dias.
Foto real.

TLM.: 911 158 272

TLM.: 918 081 420

NOVIDADE

FAMALICÃO

LUCY

Sexy, magra, peito XL,

Portuguesa, marota
e sensual, faz boas
massagens eróticas
e convívio agradável,
vem passar um bom
momento. Beijos.
TLM.: 910 782 430

Maria Portuguesa a
Rainha do Oral o
natural. Muito meiga
e carinhosa. Peito XXL,
peludinha e cheirosa.
Todos os dias das
9h às 20h.
TLM.: 911 746 125

Famalicão. Olhos
verdes de tirar o
fogo. Rosto lindo
c/ corpo magro.
Seios durinhos
para quem preza
qualidade e
sigílo. Das 8h
às 22h.

919 162 044
926 598 702

SIMONE

Combinação perfeita para
o teu dia. Muitos beijinhos,
relação envolvente c/
acessórios e massagem.
Todos os dias.

TLM.: 915 637 044

A TRINTONA
Portuguesa. Doce
tentação, loira, coxas
grossas, peito XXL,
69 guloso, oral ao
natural divinal.
TLM.: 917 392 262

VIVIANE

Atendimento de fino trato,
com oral, 69, carícias e
as posições que gostares.

Safadinha, mimosa,
bem gostosa.
TLM.: 915 778 927

TLM.: 916 130 100

DVD erótico e ambiente de
luxo. Não atendo números
privados e fixos.

TLM.: 913 441 183

50TONA

Toda boa, toda nua, toda tua em
privado. Só para alguns cavalheiros.
De seg a sábado das 10h às 18h.
Não atendo privado.

TLM.: 911 881 400

GABI

Linda, momentos
inesquecíveis, ambiente
sedutor. Faço deslocações
a hotel e motel massagens
e acessórios.

TLM.: 915 104 229

LAURA

Rabinho guloso, grelo avantajado,
mamas grandes e naturais, anal
delirante. Massagem em marquesa.
Seg a Sábado das 9h às 19h.
Não atende números privados.

GABRIELA

Lara, jovem, meiga, 23 anos,
magra, corpo e rosto de
boneca. (Somente para
homens de bom gosto).
Não atende privados.

TLM.: 915 275 958

PORTUGUESA
Meiga e carinhosa.
TLM.: 914 481 098

MADALENA
Mulher Especial.

TLM.: 915 130 585

DELICIA

NOVIDADE
Bella, cara linda,
meiga e envolvente.

TLM.: 915 212 098

Sou aquela morena deliciosa...
Venha relaxar com muitos beijinhos e surpresas

ABALADORA
PORTUGUESA

Loiraça insaciável. Quentinha!
Cheia de tesão! Seios grandes.
Espanholada até ao fim, min...
bom O... 69 delicioso! Completa.
Até há 1 da manhã.

TLM.: 917 965 535

ESCORT AGENCY
(Agência de Acompanhantes de Luxo)

RECRUTA COLABORADORAS

TLM.: 915 654 526

TRAVESTY NOVIDADE
Atrevida, dominadora, dote de
ferro, rainha do linguado, 69
delicioso. Bumbum apertadinho.
Gemidos de prazer. Ideal para a
sua 1.ª vez (24 horas) Atreve-te.

TLM.: 910 729 055

EXTRA NOVIDADE

Rapariga em brasas, ratinha quente
e molhada. Boa espanholada,
completa, sem tabus. Massagem
em marquesa toda boa, toda nua
e toda sua. Atreve-te!

TLM.: 920 558 952

INDIAZINHA
Amazonense,
doce menina,
meiga,
carinhosa,
O natural,
69 delicioso,
pele macia,
safadinha
s/ pressas.
917 695 497

OFERECE:

TENTAÇÃO

- Documento confidencial (Obrigatório)

De mulher, sensual,
carinhosa, apetitosa,
atrevida e safada.
TLM.: 914 288 845

- Valor fixo com agenciamento: 5000

€ + valores extras
- Valor médio/semana sem agenciamento: 750 €
- Viatura de serviço.
- Alojamento se necessário.

REQUISITOS:
- Idade até 55 anos.
- Imagem extremamente cuidada.
- Formação acima da média.

TLM.: 915 836 368

BELA MULATA
Em Famalicão, meiga e
carinhosa, louca para te
levar à loucura c/ oral
natural e molhado, peito
XL, bicudos e teso. Min...
e algo mais. Foto Real.

A ABALAR
FAMALICÃO

Loira TOP. Alto nível, mulherão com
curvas perigosas, O guloso, 69, mi...,
rabão, prontinho, Peito XXL para boa
espanholada. Foto Real. Vais delirar
de tanto prazer. Também casais com
massagem erótica, protáica. Acessórios.

TLM.: 912 372 071

MENINA

MULATA
PORTUGUSA

Corpo de
boneca,
mamas XL,
boca de mel,
greluda, 69 a
vontade.

TLM.: 912 053 845

918 081 000

Chocolate quente!!! Peito XXL
com bicos grossos, fogosa,
oral ao natural, Bumbum
guloso. A rainha das posições.
Todos os dias.

